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UTILITATEA DOCUMENTULUI 

De ce nevoia unei Strategii de dezvoltare locală? 

 În primul rând o strategie este un plan, un document de analiză a resurselor și 
oportunităților ce sunt la dispoziția localității, prin care acestea sunt prioritizate și 
orientate astfel încât să poată fi atinse rezultate concrete într-o perioadă dată de timp.  

Este important să ne raportăm la ce resurse există pentru că astfel avem o imagine 
destul de clară asupra a ceea ce se poate face cu adevărat. De aici pornește orice 
planificare, iar când vorbim de resurse locale trebuie să realizăm că acestea sunt de cele 
mai multe ori limitate în raport cu factori de dependență gen cantitate, calitate, timp, 
natură. Astfel că printr-o strategie se propune o prioritizare în utilizarea resurselor cu 
scopul eficientizării și maximizării atingerii unor rezultate cuantificabile, de preferat 
sustenabile, care să genereze o plus valoare locală.  

Practic, strategia unei localități este un instrument ce oferă o direcție de urmat 
pentru factorul de decizie local într-un context încărcat cu diversiuni și tentații de 
amânare și abateri. Este busola care arată direcția de urmat: asta avem, asta vrem să 
facem, acolo vrem să ajungem.    

În al doilea rând este un document obligatoriu1 de avut pentru accesarea fondurilor 
europene alocate României în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, cât și a altor 
programe internaționale și naționale. 

Uniunea Europeană (UE) funcționează prin planificări multianuale ce acoperă 
perioade de 7 ani. Începând cu anul 2007, cel al aderării la UE, România se află în 
pregătirea celei de-a 3-a perioade de finanțare care se anunță a fi una extrem de 
generoasă având o alocare aproape dublă față de primele două perioade adunate.2 
Contextul actual, din perspectiva resurselor alocate la nivel european, este astfel unul 
extrem de promițător.  

 

 

 

 

 
1 Art 3 (1), ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și 
rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile…, 
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/08/4y30mpd_h7gz5srjx9f6.pdf  
2 2007-2013: https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/2007-2013-Funds-Absoption-Rate/kk86-ceun/data 
  2014-2020: http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/f8accc6f9552ba213f2d216f2a53ad7f.png  
  2021-2027: https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/ 
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Analiza DIAGNOSTIC 
Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau 

desfacerea unui întreg (obiect, fenomen sau proces) în elementele sale componente, 
procedând la identificarea factorilor, cauzelor și condițiilor care l-au generat, și, 
respectiv influențat. Efectuarea unui diagnostic al unei instituții sau comunități poate fi 
motivat nu numai de situația în care aceasta are dificultăți sau disfuncționalități, ci și 
atunci când există resurse și mecanisme ce funcționează dar se dorește îmbunătățirea 
lor. 

Etimologic, diagnosticul înseamnă capacitatea de discernământ, iar analiza 
diagnostic presupune reperarea simptomelor, disfuncționalităților, stabilirea cauzelor 
disfuncționalităților, luarea măsurilor necesare redresării și creșterii performanțelor. 

În esență, analiza diagnostic este un instrument managerial destinat să procedeze 
la examinarea unor informații/date în vederea identificării și rezolvării problemelor cu 
care o entitate se confruntă. 

Ca și în medicină, diagnosticul reprezintă rezultatul colaborării a doi parteneri, 
pacient și specialist. Specialistul fără colaborarea loială și efectivă a reprezentanților 
instituției, a conducerii, nu poate reuși în nici una din etapele analizei (pregatire, 
desfășurare, analiză). 

Analiza diagnostic consta în observarea, localizarea, identificarea, analiza 
problemelor și elaborarea recomandărilor. Diagnosticul nu prezintă în detaliu și nu dă 
soluții de amănunt la problemele pe care le evidențiază. În cadrul diagnosticului, faptele 
trebuie constatate, “interpretate în ansamblu”, apoi se prescrie terapeutica necesara, 
rezultatele în actiunea de diagnosticare depind de colaborarea entității ce face obiectul 
analizei. Solutiile bune sunt acelea ce rezolvă o slăbiciune a organismului entității sau 
care contribuie la perfectionarea sistemului de organizare si conducere. 

Principii de baza ale analizei diagnostic: 

 Realizarea analizei diagnostic se face de către echipe multidisciplinare, de 
manageri și specialiști. 

 Diagnosticarea se face pe baza unei metodologii specifice, care reunește metode 
și tehnici adecvate. 

 Analiza are obiective clare. 
 Trebuie să se evite recomandarea unor soluții rigide. 
 Interpretarea rezultatelor în contextul realităților existente. 
 Continuitatea și periodizarea – analiza diagnostic se face atât la începutul unei 

acțiuni de organizare și conducere, cât si pe parcurs. 
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 Formarea unui comportament corespunzator al părților în cadrul analizei 
diagnostic întrucât ea depinde de modul în care înteleg partenerii obiectivele 
diagnosticului. 

Diagnosticul general are drept obiectiv ansamblul entității suspuse spre analiză. 
El se elaborează cel mai adesea, înaintea planificarilor anuale/multianuale, 
programărilor etc. sau când entitatea se confruntă cu probleme deosebite. 

Documentarea preliminară asupra domeniului supus diagnosticării, are ca scop 
cunoașterea principalelor elemente care-l caracterizează. După ce colectivul de 
diagnosticare cunoaște principalele elemente privind domeniul abordat, va trece la 
identificarea simptomelor semnificative. Prin simptome semnificative desemnăm acele 
situații care reprezintă diferențe importante față de prevederile  planurilor, normelor și 
situațiilor comparabile considerate normale. În acest sens se întocmește o listă, cu 
simptomele semnificative-pozitive și negative – privind domeniul respectiv. 

Tehnici de investigare utilizate în analiza diagnostic: 

1. Metoda directă – impune contactul direct, nemijlocit al celor ce realizează 
diagnosticul cu fenomenele analizate și presupune existența aptitudinilor și 
cunoștintelor necesare privind culegerea, înregistrarea și prelucrarea datelor. 

2. Metoda analizei economice – folosește evidențele tehnico-operative, contabile 
și statistice și analizează fenomenele sub raport cantitativ – niveluri de realizare 
și calitativ – cauzalitatea și interacțiunea fenomenelor studiate. 

3. Metoda mixtă – combină metoda directă cu metoda analizei economice. 

Metoda directă de investigare a presupus folosirea unor instrumente după cum urmează: 

 observarea directă 
 interviul 
 chestionarul 
 consultarea documentelor 
 observările instantanee 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Strategia 2021-2027   

4/232 
Strategia: Târgu Ocna 2027 

  

 

 

PREZENTAREA GENERALĂ 
IDENTIFICARE și LOCALIZARE 

Sud-Vest-ul județului Bacău, Regiunea Nord-Est, Moldova (denumire istorică) 

Latitudine 46°27'89.7"N, Longitudine 26°60'61.1"E 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1122/10 octombrie 2002, Orașul Târgu Ocna devine 
staţiune turistică de interes national, și alături de orașul Slănic Moldova, sunt singurele 
localități din județul Bacău ce au acestă recunoaștere. La nivelul României există doar 
52 de localități atestate ca stațiuni turistice de interes național.3 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1072/11 noiembrie 2013, Orașul staţiune Târgu 
Ocna este recunoscut ca staţiune balneoclimatică. 

Dintre stațiunile turistice existente la nivelul României doar 294 de localități și 
areale care dispun de factori naturali de cură au primit statutul de stațiune 
balneoclimatică. Astfel că Orașul stațiune Târgu Ocna se bucură de o recunoaștere 
extrem de importanță la nivel național și reprezintă, alături de orașul stațiune vecin 
Slănic Moldova, o resursă extrem de importantă a întregii țări și implicit a Regiunii Nord-
Est și a județului Bacău. 

Dacă ne raportăm la totalul unităților administrative ale României, respectiv 3.1815 
(217 orașe, 103 municipii și 2861 comune), Târgu Ocna face parte dintr-o recunoaștere 
națională de-a dreptul exclusivistă. Doar 1,63% din localități reprezintă procentul 
Stațiunilor turistice de interes național și doar 0,91% din localități sunt Stațiuni 
balneoclimatice. 

Localități în graniță, vecine:  

 Comuna Dofteana la Nord – Nord-Vest  
 Orașul Slănic-Moldova la Sud-Vest 
 Comuna Oituz la Sud 
 Comuna Pîrgărești la Sud-Est 
 Comuna Târgu-Trotuș la Est 
 Comuna Bârsănești la Nord-Vest 

Principala cale rutieră de acces 
către Târgu Ocna o reprezintă 
drumul național (DN) 12A, ce 
asigură legătura între Municipiul Onești și Municipiul Miercurea Ciuc (modernizat integral 
în 2018), urmată de drumul național secundar (DN) 12B ce leagă orașul Slănic-Moldova 

 
3 Conf. Hotărârii nr. 343/2021 pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes local 
și privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a 
stațiunilor turistice 
4 Conf. H.G. nr. 1072/2013 si H.G. nr. 926/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 1016/2011 privind acordarea statutului de 
stațiune balneară si balneoclimatică. 
5 http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2013/09/raport-crpe-dezvoltare-urbana.pdf - pag. 19 
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de Târgu Ocna, restul localităților fiind conectate prin drumul județean 116 ce leagă 
comunele Bârsănești, Pîrgărești și Oituz. 

Există și o conexiune feroviară ce deservește orașul Târgu Ocna, respectiv calea 
ferată magistrala CFR: 400/501 Sfântu Gheorghe–Siculeni–Adjud (220km) (ce necesită 
atât modernizarea stațiilor, cât și a liniei ferate propriu-zise). 

Gara Târgu Ocna (cunoscută în 
trecut ca „Gara Mare”) a jucat un rol 
important în dezvoltarea întregii zone 
de nord a județului Bacău, însă poate 
cel mai important a fost punctul de 
plecare pentru realizarea legăturii 
dintre Transilvania și Moldova, practic 
o cale ferată transcarpatică prin pasul 
Ghimeș-Palanca pe Valea Trotușului. 

Distanțele față de zonele urbane 
apropiate: 

 13km – Municipiul Onești – BC 
 18km – Orașul Slănic Moldova - BC 
 25km – Orașul Comănești – BC 
 29km – Municipiul Moinești – BC 
 51km – Municipiul Adjud - VN 

 55km – Municipiul Bacău – BC 
 106km – Municipiul Miercurea Ciuc - HR 
 130km – Brașov - BV 
 182km – Municipiul Iași – IS 
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Accesul către calea aeriană este asigurat în aproximativ o oră și 40 de minute din 
Municipiul Bacău, unde există Aeroportul Internațional ”George 
Enescu” (cod IATA: BCM)6 (terminal modernizat în 2017 și pista în 
2019-2020).  

Din perspectiva accesibilității de la și către Târgu Ocna există o infrastructură 
publică de transport bine dezvoltată, modernizată pe partea rutieră și aeriană, care 
poate asigura accesibilitatea și mobilitatea populației din localitate, cât și a celor din 
afară interesați să ajungă aici. Devine totuși provocatoare și problematică situația 
congestionării traficului rutier de tranzit din timpul săptămânii de pe drumul DN12A și 
anumite blocaje de sezon ce apar datorită numărului de turiști sau interesului pentru 
instituția Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna7 din cadrul 
Administrației Naționale a Penitenciarelor, cât și tangenței cursului râului Trotuș cu 
drumul DN12A ce a cauzat avarii grave la infrastructura rutieră, cât și la cea de 
alimentare cu apă, în ultimii 20 de ani. 

Orașul Târgu Ocna are în componență localitățile: 

Coduri SIRUTA8: 

20974 – Târgu Ocna (reședința) 

20983 – Poieni (localitate componentă) 

20992 – Vâlcele (localitate componentă) 

Suprafața totală administrativă a localității este de 4.890 ha (48,9 km²). În 
intravilanul localității este trecută o suprafață de 707,44 ha (7,0744 km²), iar în 
extravilan o suprafață de 4.182,56ha (41,8256 km²).9   

Localitatea este organizată în 6 cartiere:  
- cartierul Gălean-Zăvoi; 
- cartierul Poieni – Păcuri; 
- cartierul Vâlcele; 
- cartierul Tisești; 
- cartierul Gura Slănic; 
- cartierul Zona Centrală. 

La sfârșitul anului 2019, populația orașului era de 12.743 locuitori10, densitatea 
populației fiind de 260 locuitori/km². 

Clima: temperat continentală, un climat continental moderat, cu ierni blânde. 

Temperatura medie anuală: +9,3 °C. 

 
6 http://bacauairport.ro/  
7 http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/  
8 Conf. Anuar Statistic județ Bacău 2020 
9 Conf. Inidicatori si date furnizate de UAT Orașul Tărgu Ocna 
10 Conf. Anuar Statistic județ Bacău 2020 
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Luna cea mai călduroasă fiind iulie cu o valoare medie de + 19,7 °C datorită brizei 
muntelui, iar luna cea mai rece este ianuarie cu o temperatură medie de -1,3 °C. 
Umiditatea relativă a aerului înregistrează o medie anuală de 65%. 

Cea mai ridicată temperatură s-a înregistrat în 5 iulie 1916 (+ 40,8°C) iar cea mai 
scăzută în 25 ianuarie 1942 (- 29,6°C). 

Viteza medie a vântului este de circa 4-6 m/s, ceea ce denotă că zona are un regim 
eolian favorabil producerii de energie regerabilă din această sursă. 

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

Precipitaţiile atmosferice au o medie anuală de 654 mm/an, cu un maxim de 110 
mm în luna iunie (1935) şi un minim de 30 mm în luna februarie, numărul mediu anual 
de zile cu precipitaţii fiind de 120, iar cel al zilelor cu ninsoare de 30. 

Localitatea beneficiază, aşadar, de un climat cu temperaturi moderate, cu ierni 
destul de blânde şi veri răcoroase, precipitaţii reduse, cu o dinamică redusă a aerului. 

În aceste condiţii climaterice, bioclimatul este unul dintre cele mai plăcute din 
ţară, caracterizat ca sedativ-indiferent ”de cruţare”, tonifiant, cu un confort termic cu 
valori maxime și stres bioclimatic redus (cel mai redus), echilibrat (relaxant) ce solicită 
foarte slab sistemele nervoase central și vegetativ precum și glandele endocrine, 
efectele de ansamblu fiind punerea în repaos a funcțiilor neurovegetative și endocrine 
inițial exacerbate. 

Toți acești factori bioclimatici creează premisele pentru ca Orașul Stațiune Târgu 
Ocna să facă parte din grupul exclusivist al celor 29 de staţiuni balneoclimatice din 
România. 

 

Relief: Orașul Târgu Ocna este 
adăpostit într-un golf depresionar pe 
cursul râului Trotuș, între 
depresiunea Dărmănești și 
depresiunea Onești, fiind înconjurat 
din 3 părți de prelugirea Munților 
Trotușului11: 

 Masivul Nemirei:  Sud și Sud-Vest 

 Munții Berzunţi: Nord 

 dealurile subcarpatice: Est. 

Munţii Nemirei coboară spre oraş prin culmile Cireşoaia, Măgura (678 m), Dealul 
Coşna (789 m), Chichilău (535 m). 

 
11 http://www.muntesiflori.ro/muntii-trotusului-generalitati/  
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Relieful montan este reprezentat prin munți și măguri, cu altitudini ce scad de la 
de la V la E. Altitudinea minimă, de 253 m și se întâlnește în partea de E a orașului, în 
lunca Trotușului, iar cea maximă, Măgura Ocnei 705,8 m altitudine maximă, numită şi 
Măgura Mare, este o structură anticlinală care face parte din Munţii Nemira. 

Partea de N-E a orașului aparține zonei subcarpatice fiind alcătuită din formațiuni 
tinere. Această zonă este marcată prin două elemente distincte: golful depresionar 
(culoarul Trotușului) și dealurile subcarpatice. 

Zonă cu o structura 
geologică complexă, se 
caracterizează printr-o 
diversitate de resurse ale 
subsolului: sare și săruri de 
potasiu, petrol, izvoare 
minerare, materiale de 
construcție, etc. 

Zăcămintele de țiței și 
gaze naturale sunt cantonate 
în gresia de Kliwa din zona 
externă a flișului: Păcuri, 
Mosoare (Poieni), Beleleu. 

De la V către E se succed 
unitatea flișului carpatic și 
zona neogenă subcarpatică. 
Flișul carpatic este alcătuit 
din formațiuni paleogene 
dispuse în pânze (de Tarcău în SV și de Kliwa în rest). Râul Trotuș a modelat terase în 
rocă pe ambele maluri (sectoarele “Răducanu”, “Spital”, Terasa “Podei”). 

Spre N și E această zonă este ocupată de formațiuni neogene subcarpatice 
cuprinzând o unitate cutată (miocenă) și altă necutanată (sarmato-pliocenă). Sunt 
depozite de molasă alcătuite din marno-argile, gresii și conglomerate (pe malul 
Slănicului), marne cu intercalații de gipsuri (în Vâlcele), argile (pe Podei), pietrișuri și 
nisipuri (pe malurile Trotușului). 

Zăcămintele de sare au fost tectonizate și laminate sub greutatea pânzei de Kliwa 
și se află sub formă de lentilă în depozitele de gresii și marno-argile (miocen). Masivului 
de sare de pe Vâlcica i se asociază și săruri de potasiu în zona Gălean. Legate de 
formațiunile salinifere sunt și numeroasele izvoare cu ape mineralizate din Parcul Măgura 
(fost Nastasache) și izvorul sărat din Galean. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Strategia 2021-2027   

9/232 
Strategia: Târgu Ocna 2027 

  

 

 

 

Minele de sare de la Târgu Ocna au constituit resursa principală și au creat cel mai 
favorabil context al dezvoltării orașului și a văii Trotușului de-a lungul timpului. 

Importanța minelor de sare de aici este recunoscută la nivelul Județului Bacău prin 
folosirea simbolul muntelui de sare pe stema județului încă dinainte de Primul Război 
Mondial. 

Muntele de sare evocă activitatea de extragere a sării, fiind cel mai vechi element 
heraldic pentru ţinutul şi judeţul Bacău. În decursul istoriei, judeţul Bacău a asigurat 
necesarul de sare pentru consumul intern al Principatului Moldovei, mari cantităţi din 
aceasta fiind şi exportate.12 

 

Bazinul hidrografic: Râul Trotuș traversează orașul pe o distanță de 7 km de la V 
la E. După ieșirea din defileul de la Cireșoaia, unde vale este îngustată și adâncă, 
Trotușul primește ca afluenți râul Slănic și pârâul Vâlcica.  

Lacurile sunt reduse că număr și dimensiune: pe Muntele Măgura, la Stupina și 
Fețele Târgului. Mai recent, în anii 70', în marginea de E a parcului Măgura, s-a format 
un lac cunoscut sub numele de “Lacul fără fund“ sau “Groapa lui Burlacu” datorită 
scufundării unei sonde de saramură.13 

Râul Trotuş are debite medii multianuale de 17,0 m³/s la Târgu Ocna.14 

Deşi râul Slănic nu are un debit mare - 1,5 m³/sec, la confluența cu Trotuşul a 
format un con de depunere pe care este situat cartierul Gura Slănic. Afluenţii de pe 
stânga, Vâlcica şi Gălean, au debite foarte mici. 

De asemenea, în Parcul Măgura există 7 izvoare cu ape minerale. Acestea se 
regăsesc în domeniul public al localităţii și sunt administrate de Primăria orașului Târgu 
Ocna.  

Proprietățile lor sunt sulfuroase, clorurate, sodice, slab bicarbonatate, hipotone 
etc., cu caracter sărat ale căror conţinuturi variază de la oligominerale la mineralizaţii 
totale de peste 12 g/l15. Cele şapte izvoare minerale din Târgu Ocna izvorăsc la poalele 
dealului Măgura, în Parcul Balnear Măgura şi sunt amenajate modern în apropierea 
Centrului Balnear.  

Prima amenajare a izvoarelor a fost realizată în anul 1888 iar în anul 2008 prin 
proiectul ”Dezvoltarea și modernizarea zonei de agrement Parc Măgura Tg. Ocna” în 
jurul acestor izvoare s-a amenajat o împrejmuire perimetrală, cu rol de protecţie 
sanitară a izvoarelor și de protecţie hidrogeologică a zonei de recepţie. Analizele 
realizate de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneoclimatologie – INRMFB au arătat că izvoarele minerale au conţinuturi mineralogice 

 
12 https://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_jude%C8%9Bului_Bac%C4%83u  
13 https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Ocna  
14 PROIECTUL PLANULUI DE MANAGEMENTAL SPATIULUI HIDROGRAFIC SIRET CICLUL al II-lea 2016-2021, 
https://docplayer.gr/85355344-Planului-de-management.html, Administrația Bazinală de Apă Siret 
15 Conf. Notă de fundamentare pentru atribuirea statutului de staţiune balneoclimatică a orașului staţiune Târgu 
Ocna. 
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cuprinse între 4,139 -12,793 g/I şi prezintă interes terapeutic pentru cura internă şi 
externă. 

Apele minerale ale celor 7 izvoare sunt recomandate în diverse afecţiuni. 

IZVORUL NR. 1 

- Tipul de cură: internă 

Indicaţii terapeutice: enterocolite cronice nespecifice, dischinezii biliare, sechele 
postoperatorii ale căilor biliare, constipaţie atonă. 

 

IZVOARELE NR. 2, 3, 4, 5, 6 și 7 

- Tipul de cură: externă 

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

 

Biodiversitatea (resurse de fauna, flora): Cadrul natural al localității se remarcă 
printr-o diversitate ridicată. 

Fauna și flora este variată, grație 
multitudinii biotopurilor întâlnite în special 
în arealul zonei de pădure și al Sit-ului 
Natura 2000: Măgura Târgu Ocna 
ROSCI031816 care acoperă o suprafață de 
617,37ha17 (6,17km²) din comună.  

Rezervaţia naturală Măgura Târgu Ocna 
a fost legiferată primind statutul de 
rezervaţie naturală prin HG. 2151/2004 
privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată pentru noi zone, publicată în 
Monitorul Oficial 38//2005. Măgura Târgu 
Ocna se află în aria administrativă a oraşului 
Târgu Ocna, pe malul drept al râului Trotuş 
şi malul stâng al Slănicului, la o altitudine de 
310 m – 700m, între şoselele Târgu Ocna – 
Comăneşti şi Târgu Ocna - Slănic Moldova. 
Este înscrisă în H.G. la poziţia nr. IV.5.18 

 
16 https://natura2000.eea.europa.eu/?query=Natura2000Sites_9883_0,SITECODE,ROSCI0318  
17 Lista ariilor naturale protejate NATURA 2000 - Situri de importanță comunitară (SCI), 
http://madr.ro/component/k2/download/1994_9f17599376e2c9881422552a7af355e5.html  
18 http://www-old.anpm.ro/upload/81300_Plan_Manag_MaguraTgOcna.pdf  
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Speciile de interes comunitar pentru care a fost declarat situl sunt două specii de 
amfibieni: 

 specia Triturus cristatus 

 specia Bombina variegata 

Habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat situl sunt: 

 91V0* Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până 

la cel montan şi alpin 

 

2. SCURT ISTORIC 

Venitul ocnelor se obținea, încă din secolul al XIV-
lea, pe seama ocolașilor de Trotuș, primii mineri care 
se ocupau de exploatarea minelor pe cheltuiala lor 
(lucrarea „Salinele noastre” autor C. Brosteanu). 

Primele exploatari au fost situate pe valea 
Oituzului, în jurul comunei Grozești, pe lângă care 
trecea drumul de legatura dintre Moldova și 
Transilvania. 

În jurul comunei Grozești se mai vad și astazi 
lacuri sărate, dovada a exploatarii sării în zona din 
trecutul îndepartat. 

În secolul al XV-lea pe dealurile Carbunaru, 
Cireșoaia, Măgura, Podei, până la Tg.Trotuș, oraș de 
vamă și reședință de ținut, se spune că se găseau păduri 
seculare unde își aveau sălașul haiduci și tâlhari, „în 
vesnică neprietenie cu autoritațile”. Legenda spune că 

un astfel de haiduc, urmărit fiind de potera, a cazut într-
o groapă de sare. Descoperirea l-a scăpat pe haiduc de pedeapsă.19 

Existența unor așezări sătești bine organizate în aceste părți este confirmată și de 
documentul din 12 martie 1399, dat de Ștefan Mușat lui Ioan Cormeleu și fratelui său 
Trofin prin care li se acordă stăpânirea satelor Brătila de Sus și Brătila de Jos, ambele 

 
19 https://salina.ro/istoric/  
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din ținutul Trotușului, situate pe apa Tazlăului Mare. Satele erau acordate celor doi frați 
pentru credința cu care slujiseră țara și domnia. Precizându-se hotarele moșiei acordate 
fraților Cormeleu, documentul evidențiază existența satelor Poiana și Gîrtenul, Grieștii 
și Caraclăul. 

Satele Gîrtenul și Poiana sunt pomenite a doua oară într-un document din 29 iunie 
1400 dat de Alexandru cel Bun. Satele respective au 
fost date de către domnitorul Moldovei lui Ivan și 
Stroe care slujiseră pe înaintașii lui Alexandru cel 
Bun. Făcând referire la hotarele moșiilor, cartea 
domnească menționa existența satului Berzunți, 
situate și astăzi în apropiere de Poiana. 

La 18 ianuarie 1599, în vremea domniei lui 
Ieremia Movilă, este menționat satul Ocna. 

Orașul Târgu Ocna aparține generației orașelor 
feudale din Moldova, din punct de vedere cronologic 
încadrându-se în subgenerația așezărilor urbane 
complementare din secolele XVI – XVIII.  

”Nu departe de Târgul Trotușului sunt saline 
foarte avute pe care locuitorii le numesc ocne…” 
spunea Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldavie. 

De aici pleacă și toponimia localității – de la imensa bogăție de sare care a fost 
exploatată din cele mai vechi timpuri. 

Menționarea ca și târg a avut loc în anul 1709, calitate atribuită de către 
domnitorul Mihai Racoviță. 

Dezvoltarea rapidă a așezării Târgu Ocna s-a datorat în primul rând exploatării sării, 
timp de aproape 3 secole fiind cea mai mare și mai importantă localitate de pe Valea 
Trotușului. 

Ascensiunea Târgului Ocna în Evul Mediu s-a datorat, pe lângă exploatarea sării, și 
de poziția geografică de excepție pe drumul Ghimeșului și în apropierea drumului 
Brașovului, târg pereche cu Târgul Secuiesc, centru polarizator în bazinul mijlociu al  
Trotușului, și poziția la intrare în munți prin defileul de la Cireșoaia. 

În secolul al XVII-lea așezarea intră într-un process de urbanizare, pentru ca în 
secolul următor să cunoască dublarea populației și mărirea de peste 10 ori a teritoriului. 

În timpul evenimentelor de la 1821, un detașament de 800 de eteriști a sosit la 
Târgu Ocna sub conducerea lui Ioan Farmache, care a ordonat ocuparea mănăstirii 
Răducanu, ce avea o bună poziție strategică. 

În timpul Revoluției de la 1848, generalul Bem a adresat o proclamație către 
locuitorii Moldovei, făcându-le cunoscut că toți cei ce voiau să lupte pentru libertate să 
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se prezinte la cartierul său general de la Târgu Ocna, pentru a fi organizați militărește. 
Costache Negri, locuind în conacul din oraș, a corespondat cu viitorul domnitor al 
Principatelor Unite Române – Alexandru Ioan Cuza. 

Târgocnenii și-au adus contribuția la obținerea independenței, atât prin 
reprezentanții lor din compania a 6-a Târgu Ocna a batalionului 2 Bacău din Regimentul 
14 dorobanți, comandat de căpitanul Dimitrie Bușilă, cât și prin acțiunile de sprijinire a 
frontului prin rechiziții, transporturi, subscripții pentru cumpărarea de arme, prin 
donații în bani sau alimente.20 

În anul 1846 localitatea este recunoscută ca oraș, iar în anul 1894 i se atribuia 
statutul de stațiune balneoclimatică. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Târgu Ocna, declarată comună urbană în 1846, era 
reședința plășii Trotușul a județului Bacău, avea 8033 de locuitori și în ea funcționau 
două fabrici de gaz, 5 mori, o tăbăcărie, două fabrici de pălării țărănești, una de săpun, 
una de lumânări de ceară albă, două școli primare de băieți cu 381 de elevi, două școli 
primare de fete cu 222 de fete, o școală armenească, 11 biserici ortodoxe, una catolică 
și una armenească.21 

În anul 1867 un consorțiu anglo-austriac s-a oferit să ia concesiunea construirii și 
exploatării liniei de cale ferată Ițcani-Galați, cu o ramură spre Iași și alta spre Târgu 
Ocna, dar guvernul român nu a acordat decât construirea liniei Ițcani-Roman, cu ramurile 
Pașcani-Iași și Verești-Botoșani. 

Abia în anul 1875 se concesiona construirea căilor ferate Ploiești-Predeal și Adjud-
Târgu Ocna englezului George B. Crawley, deși pentru ultima linie Gr. Heliad făcuse o 
ofertă mai avantajoasă. 

Concesionarul Crawley (1875-1876) a folosit ca mecanism de tipizare a gării clasa 
a II-a (de pe scara proiectată I-IV). Cum, inițial, linia Ploiești-Predeal ar fi trebuit 
realizată în paralel cu linia Adjud-Târgu Ocna, gările tip erau exemplificate pe 
amplasamente pereche, câte unul de pe fiecare traseu în documentația de construire, 
astfel omoloaga celei de la Târgu Ocna era gara Câmpina. 

Prin Decretul Regal nr. 1099, din 16 aprilie 1881, se hotăra trecerea la construcția 
căii ferate de către Direcția liniei Adjud-Târgu Ocna, sub conducerea inginerului Anghel 
Saligny. Calea ferată a fost inaugurată la data de 22 iunie 1884 pentru traficul de 
călători, când s-a dat în folosință „Gara Mare”, și la 28 septembrie 1884 pentru traficul 
de marfă. Construirea liniei ferate și a gării a fost încredințată tot inginerului Anghel 
Saligny.  

 
20 https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Ocna  
21 Lahovari, George Ioan (1902). „Tîrgul-Ocna, com. urb.” (PDF). Marele Dicționar Geografic al Romîniei. 5. București: Stab. grafic 
J. V. Socecu. pp. 619–621 
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Pentru linia între Adjud și 
Târgu Ocna (1884) existau 
proiecte elaborate încă din 
deceniul anterior, de când ar fi 
trebuit ca acest tronson să fie 
executat în paralel cu cel dintre 
Ploiești și Predeal. Pentru stațiile 
intermediare (Urechești, Bâlca, 
Căiuți și Onești), proiectele deja 
existente (elaborate de Crawley) 
sunt puse în aplicare fără 
modificări, ceea ce înseamnă că, 
în aceste cazuri, nu mai poate fi 
vorba de imitarea unui model, ci de preluarea lui integrală. Pentru stația terminus Târgu 
Ocna, în schimb, este întocmit un proiect nou, probabil cel mai elaborat și mai inovator 
din categoria „gărilor de imitație” și care pune în operă formula compozițională cu trei 
corpuri principale (unul central și două laterale). Elementele decorative de fațadă 
(bosaje, ancadramente, cornișe) sunt utilizate într-un mod mult mai subtil și mai variat 
față de alte stații feroviare. De asemenea, este folosită, pentru corpurile secundare, 
placarea cu cărămidă aparentă, procedeu ce va deveni curent în deceniile următoare. 

Gara din Târgu Ocna reprezintă obiectivul care a făcut trecerea între faza de 
imitație și faza originală a arhitecturii feroviare din România, fiind un experiment 
singular. Nu se cunoaște autorul acestui proiect. 

De la „Gara Mare” plecau birje spre stațiunea Slănic, acestea ajungând în număr 
de 100. Pentru transportul sării de la salină la „Gara Mare” s-au folosit pentru puțin timp 
carele. 

Anghel Saligny a fost proiectantul „Teledinamicului de la Târgu Ocna” - primului 
funicular din România, inaugurat la 1 februarie 1885. Executarea construcției s-a realizat 
cu Arbenz și Wolff, reprezentanții Casei Adolf Bleichert din Leipzig. A funcționat numai 
11 ani (1 februarie 1885 - 30 octombrie 1896), funicularul fiind înlocuit de o linie de cale 
ferată industrială pentru transportul sării de la magaziile salinei Târgu Ocna la Halta CFR 
Salina. Funicularul transporta pe o distanță de 2.100 de metri, zece vagoane de sare 
(zece tone în total), 13 700 t/an, cu o viteză de 1,25 m/s. Calea de rulare era compusă 
din 4 cabluri din care, cele două de tracțiune erau fără sfârșit, având fiecare 72 fire de 
oțel x 1,4 mm (diametru total fiind 18 mm)[1] și două cabluri fixe pentru circulația 
vagonetului plin, având 19 fire oțel x 6,2 mm (diametru total = 33 mm) și pentru 
circulația vagonetului gol, având 19 fire oțel x 4,8 mm (diametru total = 24 mm), fiind 
acționate printr-un sistem de scripeți de un motor cu abur, fabricat de atelierele Julius 
Soedung - Heyede - Hoerde din Germania, cu căldare verticală cu 25 de țevi fierbătoare. 
Susținerea căii de rulare era făcută pe 14 stâlpi din stejar; distanța maximă între doi 
stâlpi fiind 155 m iar înălțimea maximă 21 m. 
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Stația Târgu Ocna, proiectată de Anghel Saligny și inaugurată la 24 iunie 1884, a 
fost, până în 1899, cap de linie. Aici se găseau magaziile care preluau mărfurile destinate 
tuturor localităților de pe Valea Trotușului, de la Târgu Ocna până la Palanca.  

În anul 1888 au început lucrările de terasament între „Gara Mare” și viitoarea haltă 
„Saline” până la magaziile de sare din salină, unde sarea se încărca direct în vagoane de 
cale ferată. După construirea tunelului de la „Cireșoaia” (1897-1898), calea ferată a fost 
prelungită până la Comănești și ulterior până la Ghimeș, lucrările fiind coordonate de 
inginerul Elie Radu. 

Datorită bogăției zăcământului 
de sare de la Târgu Ocna, Austro-
Ungaria și România au fost interesate 
să construiască și au și realizat în anul 
1897, o cale ferată transcarpatică 
prin pasul Ghimeș-Palanca pe Valea 
Trotușului, pentru realizarea 
legăturii dintre Transilvania și 
Moldova. 

În Primul Război Mondial orașul 
a fost teatrul unor eroice bătălii, cele 
mai cunoscute fiind cele de la Coșna 

și Cireșoaia deosebit de importante în istoria apărării patriei. 

Târgu Ocna a fost bombardată de trupele inamice, provocând incendii și pagube 
materiale. Istoricul Nicolae Iorga a consemnat în această perioadă: 13 octombrie 1917 - 
Nemții bombardează Ocna. 9 ianuarie 1918- Ocna e părăsită și distrusă. 

În anii interbelici22 orașul s-a refăcut iar activitatea economico-socială a orașului a 
înflorit. În anii 1925-1940 s-a construit un complex de băi și s-au amenajat izvoarele în 
parcul orașului, flancat de vile cochete, turiștii fiind cazați în oraș la hotelurile Regal și 
Parc.  

În 1950, orașul a devenit 
reședință a raionului Târgu Ocna din 
regiunea Bacău. În 1968, el a 
pierdut rolul de reședință de 
unitate administrativă, fiind 
subordonat din nou județului Bacău, 
reînființat; tot atunci i s-au arondat 
și localitățile componente Poieni și 
Vâlcele; fostele sate Mosoarele și 
Păcuri au fost atunci alipite 

 
22 Fotografii https://cnipttirguocna.ro/istoric-atestare-documentara/  
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localității componente Poieni, în vreme ce fostele sate Geoseni, Tisești și Gura Slănicului 
au fost alipite localității principale a orașului.23 

După cel de-al Doilea Război Mondial, datorită dezvoltării industriale îndeosebi la 
Onești-Borzești dar și în amonte la Moinești, Dărmănești și Comănești, orașul Târgu Ocna 
pierde rolul de oraș de frunte al Văii Trotușului. Activitatea turistică are și ea de suferit 
până în anul 1988 când este dat în folosință Complexul hotelier ”Măgura”.24 

 

3. Integrare teritorială 

Având în vedere evoluția administrativă și reformele făcute la nivelul țării, în 
contextul apartenenței la Uniunea Europeană, Orașul Târgu Ocna s-a implicat activ în 
toate formele asociative menite să-i asigure acesul la dezvoltare locală. Totodată, 
aspectul de relief cât și resursele și potențialul turistic comun al apelor terapeutice și 
ale Salinei, din arealul Orașului Târgu Ocna și Slănic Moldova au contribuit și constituie 
baza dezvoltării viitoare. 

Orașul este membru în cadrul următoarelor entități: 

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău (A.D.I.B. - operare în sectorul de 
apă și apă uzată); 

 Asociației de Turism MONTPESA25, parteneriat microregional inițiat pentru 
promovare turistică integrată; 

 Acționar la SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA TÂRGU OCNA pentru gestionarea 
serviciului de colectare a deșeurilor; 

 Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului26, o asociere cu 16 localități27 vecine din 
județul Bacău și Vrancea, ce implementează Programul LEADER de dezvoltare 
rurală al Uniunii Europene prin PNDR 2014-2020 și PNS 2021-2027; 

Dacă urmărim și localitățile învecinate, tot la nivelul anului 2019, într-un perimetru 
de 15-18km, ce se transpune într-un interval de timp de acces rutier de maxim 20 de 
minute de la fiecare localitate către Târgu Ocna observăm faptul că există un areal cu 
o populație stabilă de 40.479 locuitori28 în proxima vecinătate.  

În ansamblu, în jurul Orașului Târgu Ocna exista, la nivelul anului 2019, un bazin al 
populației stabile de 53.222 locuitori (12.743 Tg. Ocna și 40.479 localități învecinate) 
care generează o zonă de influiență și un flux al interacțiunilor din prisma resurselor, 
căilor de acces și facilităților oferite în majoritatea sectoarelor de interes ale orașului, 
dar și o încărcare suplimentară pe rețeaua de infrastructură. 

 
23 Legea nr. 3/1968 și Legea nr. 2/1968 
24 https://www.orasul-targuocna.ro/monitorul-oficial-local/statutul-orasului-targu-ocna/  
25 https://montpesa.ro/cine-suntem-si-ce-facem/  
26 www.gal-valea-trotusului.ro  
27 https://gal-valea-trotusului.ro/pagina/teritoriul-gal-1519375237  
28 Conf. Anuar Statistic județ Bacău 2020 (•Comuna Dofteana 11.183, •Orașul Slănic-Moldova 5.083, •Comuna Oituz 9.259, 
•Comuna Pîrgărești 4.746, •Comuna Târgu-Trotuș 5.604, • Comuna Bârsănești 4.604) 
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Din punct de vedere geografic și al rutelor de acces, Târgu Ocna poate fi 
considerată centrul și începutul planificării unei mini Zone Urbane Funcționale (ZUF), 
reprezentând o importantă cale de trecere, un punct al conexiunilor pentru sectorul de 
turism și cel al exploatării sării, cu tradiție istorică și culturală similară vecinătăților. 

Lipsesc anumite aspecte 
legate de infrastructura de 
sănătate, cea educațională și 
rezidență, însă definirea unei 
ZUF face referire la ”acea 
zonă formată din unul sau mai 
multe centre urbane cu 
caracter polarizator din punct 
de vedere socio-economic și 
localitățile înconjurătoare, 
între care există cel puțin o 
relație bazată pe migrație și 
navetism (datorată 
proximității); care 
împărtășesc una sau mai multe 
specializări funcționale și/sau caracteristici cultural-istorice.”29 

 Chiar dacă conceptul de ZUF se adresează în principal aglomerărilor mari urbane, 
există un potențial al dezvoltării spațiale funcționale al acestei aglomerări. Orașul Târgu 
Ocna face parte din Categoria a VI-a – Centre urbane cu rol zonal30, a acelor orașe care 
deservesc zonele sub-județene, mai mici decât polii județeni secundari, având o 
populație între 5.000 și 20.000 de locuitori și în jur de 20.000-50.000 de persoane în zona 
lor de influență. 

În raport cu cei 13 indicatori analizați privitori la dimensiune (mărimea populației), 
locuire, sănătate, educație, echipare tehnică, turism, spații plantate, indicatori 
minimali stabiliți prin legea 100/2007, orașul Târgu Ocna se încadrează la categoria 
particulară de UATB urbană și anume: oraș cu caracteristici rurale31. 

Clasificarea s-a făcut în baza stabilirii unui set de 4 criterii care să ia în considerare 
aspecte de natură economică, socială, de echipare și spațială, respectiv: 

 criteriul economic: peste 30% din populație ocupată în agricultură, 
 criteriul echipare tehnică: peste 50% din străzi nemodernizate, 
 criteriul socio-demografic: tendință demografică negativă în ultimii 20 de ani 
 criteriul spațial (distributiv): peste 40% din populație în sate aparținătoare și /sau 

localități componente. 
 

 
29 România are nevoie de zone urbane funcționale, Centrul Român de Politici Europene: http://www.crpe.ro/wp-
content/uploads/2013/09/raport-crpe-dezvoltare-urbana.pdf - pag 6 
30 Conf. Planul de Amenajare a Teritoriului Național, secțiunea IV (privind rețeaua de așezări din România) 
31 Conf. STUDIU DE FUNDAMENTARE ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII PATN – SECŢIUNEA REŢEAUA DE LOCALITĂŢI,   Etapa a III a - 
Reţeaua de localităţi urbane; Reţeaua de localităţi rurale – propuneri: https://www.mlpda.ro/userfiles/PATN_etapaIII.pdf  
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Conform datelor studiului, Târgu Ocna are un singur criteriu neîndeplinit și anume 
cel socio-demografic al dinamicii populației, restul criteriilor ce țin de infrastructură și 
investiții fiind peste limitele clasificării. Astfel d.p.d.v. al economiei locale, al echipării 
tehnice a infrastructurii și al populației din localitățile componente Târgu Ocna este 
peste nivelul caracteristicilor rurale. 

 

4. Statistica socială: Populația și structura demografică 

Conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică, populația 
după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referință reprezintă numărul persoanelor 
cu cetățenie română și domiciliu în orașul Târgu Ocna. Domiciliul persoanei este adresa 
la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în actul de identitate (CI, BI), 
așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii 
acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, de perioada și/sau motivul 
absenței de la domiciliu. 

La 1 ianuarie 2021 Orașul Târgu Ocna avea o populaţie stabilă după domiciliu de 
12.506 locuitori32, fiind al 7-lea oraș din județ, după numărul de locuitori, din cele 8 
existente. 

Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2014-2021 
  

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Număr 13.326 13.261 13.140 13.099 13.010 12.864 12.694 12.506 

 

 

 

 

 

 

 
32 Conf. platformă INS Tempo Online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/ 

- 820 locuitori 

-6,15% 
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 Din păcate evoluția populației pe ultimii 8 ani (2021-2014) este una negativă. Din 
analiza comparată cu perioada 2013-2007 se constată ritmul mărit de scădere de la 2,38% 
la 6,15%, concret din anul 2007 până în 2021 populația Orașului Târgu Ocna a scăzut cu 
1.214 de locuitori.  

Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2007-201333 
Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr 13.720 13.642 13.593 13.580 13.496 13.472 13.393 
 

 

 

 

 

 

 

Practic scăderea populației a fost de două ori și jumătate mai mare în anii 2014-
2021 (-820 locuitori) față de ani 2007-2013 (-327 locuitori).  

Tendința este oarecum similară cu cea a județului Bacău, însă ar trebui studiate 
mai profund cazuzele și contextual pentru a indentifica măsuri de a atrage populația 
înnapoi sau o nouă populație spre Târgu Ocna. 

Analizând cele două evoluții, putem afirma că în ultimii 11 ani populația stabilă 
din Târgu Ocna a scăzut cu 8,85%, de la 13.720 de locuitori, în 2007, la 12.506 locuitori 
în 2021. 

Evidența numărului populaței pe grupe de vârstă  
Anii 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grupa de 
vârstă 

 

0-4 ani 548 532 524 530 542 552 535 494 
5-9 ani 647 652 644 621 588 566 551 519 

10-14 ani 671 658 651 652 649 661 672 648 
15-19 ani 717 688 663 656 673 654 630 639 
20-24 ani 937 879 804 768 729 705 673 646 
25-29 ani 947 995 1050 1010 955 881 828 751 
30-34 ani 986 912 864 843 859 879 912 953 
35-39 ani 1065 1119 1082 1101 1079 980 896 844 
40-44 ani 1170 1079 1034 1019 983 1053 1087 1065 

 
33 Conf. platformă INS Tempo Online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/ 

-2,38% 

- 327 locuitori 
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Evoluția populaței din Târgu Ocna pe grupe de vârstă

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

45-49 ani 976 1102 1221 1252 1315 1136 1049 1000 
50-54 ani 792 764 726 734 730 948 1068 1180 
55-59 ani 1012 981 915 867 806 760 740 712 
60-64 ani 863 869 906 914 951 935 890 834 
65-69 ani 556 609 656 692 742 794 790 814 
70-74 ani 528 502 466 491 480 476 526 578 
75-79 ani 447 456 466 447 429 408 377 360 
80-84 ani 330 321 299 296 315 305 308 326 

peste 85 ani 177 194 213 223 230 237 234 229 
În evoluția numărului populației pe grupe de vârstă34 între anii 2013-2020 se 

observă atât ponderea majoritară a grupelor de vârstă cât și cea minoritară. Astfel 
observăm faptul că grupele de vârstă majoritare, ce trec de 1.000 de locuitori/an au 
fost cele cu populația între 40-44 de ani și 45-49 de ani, la popul opus fiind populația 
peste 85 de ani ce are un număr de sub 300 de locuitori/an. Această concluzie se poate 
identifica mai ușor în reprezentarea grafică a evoluției populaței. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmărind evoluția la nivel județean cât și regional observăm faptul că tendința 
evoluției populației județului Bacău este similară cu cea a Orașului Târgu Ocna, însă cea 
de la nivel regional, respectiv cea a întregii regiuni Nord-Est, este diferită, per total 
Regiunea Nord-Est are singura evoluție pozitivă.  

Populația din județul Bacău după domiciliu la 1 ianuarie 
  

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Numar 749.179 749.763 748.459 745.995 745.124 741.989 738.454 732.530 

 

 

 
34 Conf. platformă INS Tempo Online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/ 
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Din numărul 
populației stabile 
observate în anii 2013-
2021, repartizarea pe 
sexe se prezintă 
conform graficului de 
mai jos, unde se 
confirmă și în cadrul 
acestui indice gradul 
tendinței de ușoară 

Numărul populației după gen la 1 ianuarie  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Masculin 6.439 6.405 6.375 6.322 6.313 6.268 6.187 6.098 5.980 
Feminin 6.954 6.921 6.886 6.818 6.786 6.742 6.677 6.596 6.526 
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scădere a numărului de locuitori, și ponderea majoritară a genului feminin de la nivelul 
orașului. 

Analizând toţi factorii care influenţează dinamica populaţiei se constată un ritm de 
constanță într-o scădere ușoară a populaţiei pentru perioada cuprinsă între 2013-2021, 
care continuă din păcate trendul anilor 2007-2013.  Sporul mediu anual este și el negativ 
fiind de -62 pentru perioada studiată (2013-2018). Desigur factorii de influențare pentru 
aceste date sunt mult mai complecși și multipli, însă ei fac parte din categoria 
contextului social, economic și politic național în primul rând, urmat îndeaproape de cel 
și european și mondial.  

 

4.1 Mișcarea naturală a populației 

Sporul natural la nivelul localității, un indicator important de urmărit deoarece prin 
acesta se măsoară diferența 
dintre numărul născuților vii 
și cel al decedaților din rândul 
unei populații [determinate] 
într-o anumită perioadă de 
timp. Prin datele statistice 
disponibile urmărim evoluția 
anilor 2013 - 201835 care arată 
faptul că numărul decedaților 
este mai mare decât al celor 
născuților vii, indicele fiind 
negativ în toată perioada 
studiată. 

 Paradoxal cu acest indicator, la nivelul localității populația după domiciliu a 
cunoscut o creștere între anii 2013-2017, ceea ce denotă faptul că populația orașului 

 
35 Conf. Anuar Statistic al Județului Bacău 2020 – pag 82 
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Târgu Ocna a crescut în acea perioadă datorită factorului de migrație internă. Vom 
urmări acest indicator ceva mai jos. 

 Diferența dintre numărul născuților vii și cel al persoanelor decedate reprezintă 
sporul natural și poate fi susținut și din evoluția individual a celor doi indicatori statistici. 
Ca medie, se observă faptul că în perioade 2013-2018 la nivelul orașului s-au născut 106 
copii/an și au decedat 168 persoane/an. Practic raportul arată că la fiecare doi născuți 
vii sunt 3 persoane decedate și susține negativitatea sporului natural, paritatea fiind de 
1:1,5. 

 În analiza de urmărire a evoluției populației și confirmare a acesteia se ține cont 
de asemenea și de factorul ratei de natalitate și de mortalitate Primul reprezintă 
paritatea făcută la  nivelul născuților vii la mia (1.000) de locuitori, al doilea referindu-
se, la fel prin paritate, la numărul persoanelor decedate la mia (1.000) de locuitori. 

 

 

 

 

 

 

Favorizant în urmărirea evoluției populației este și numărului de căsătorii și cel 
al divorțurilor, care denotă pe lângă aspectul demografic și influența caracterului 
tradiționalist sau modernist al unei comunități, cât și atractivitatea în ansamblu ca 
mediu de locuire și al oportunităților socio-economice de dezvoltare a oamenilor stabiliți 
la nivelul orașului. 

 Media celor doi indicatori, cât și evoluția grafică, arată o tendință constantă a 
căsătoriilor în datele statistice disponibile din perioada 2013-2018. Media căsătoriilor pe 
cei 6 ani este de 62 căsătorii/an iar cea a divorțurilor este de 21 divorțuri/an. Făcând 
o paritate a celor doi indicatori putem constata faptul că instituția căsătoriei este una 
de încredere la nivelul orașului, paritatea fiind de aproximativ 3:1, concret la fiecare 3 
căsătorii a avut loc și un divorț.  
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4.2 Mișcarea migratorie - INTERNĂ 

Mișcarea migratorie este un alt indicator ce influențează numărul populației 
stabile. Populația unei  localități  își  modifică  numărul  nu  numai  ca urmare a 
numărului de nașteri și decese, ci și în urma imigrărilor și emigrărilor. Acesta se referă 
la deplasarea populației în și în afara teritoriului, ceea ce implică depășirea unei granițe 
administrativ–teritoriale. Ea este clasificată în migrație internă și migrație externă. 

Sosiți cu domiciliul reprezintă persoanele care într-un anumit interval de timp și-
au stabilit domiciliul dintr-o localitate în alta. Nu se includ schimbarile de domiciliu în 
cadrul aceleiași localitați, de pe o stradă pe alta, sau dintr-un sat în altul al aceleiași 
comune. Schimbarea de domiciliu se consideră efectuată la data când organele de poliție 
au înscris mențiunea de schimbare a domiciliului în actul de identitate. Copiii sub 14 ani 
își schimbă domiciliul odata cu unul din părinți sau reprezentantul legal. Nu se cuprinde 
mișcarea migratorie externă. 

Plecați cu domiciliul reprezintă persoanele care într-un anumit interval de timp 
și-au schimbat domiciliul din localitate, plecând în alta localitate, dupa aceeași 
metodologie ca în cazul celor sosiți cu domiciliul. 

Din analiza datelor, la nivelul orașului Târgu Ocna, în perioadă 2013-2018 situația 
vis a vi de stabilirile și plecările cu domiciliu se prezintă astfel36: 

 

 

 

 

Per ansamblu, în analiza celor 6 ani, se observă un număr total mai mare al 
persoanelor ce au ales să-și mute domiciliul din oraș (1.262) și un număr cu 14,73% mai 
puție persoane ce au ales să își stabilească domiciliul în Târgu Ocna (1.076). 

 

4.3 Mișcarea migratorie - EXTERNĂ 

 Datorită contextului de stat european al României, extrem de favorabil 
deplasărilor, datele statistice nu atestă cu adevărat starea reală a indicatorilor de 
emigrare și imigrare a populației. 

Prin emigranți se observă/atestă numărul cetațenilor români care au parăsit țara, 
cu acordul autoritaților române, pentru a-și stabili domiciliul în strainatate, iar prin 
imigranți numărul cetățenilor străini care au sosit în țara, cu acordul autorităților 
române, pentru a-și stabili domiciliul în România. 

 
36 Conf. Anuar Statistic al Județului Bacău 2020 – pag 84, 86 
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 Media emigranților este de 11 persoane/an iar a imigranților este de 10,6/an, 
ceea ce atestă o situație echilibrată d.p.v. statistic, neinfluențând semnificativ evoluția 
populației orașului.  

 

5.  Forța de muncă 

Contextul național influențează direct modul în care populația se încadrează sau 
ocupă activ sectoarele de activitate ale economiei. Evoluția societății se răsfrânge 
asupra modului de lucru al populației și creează avantaje sau dezavantaje. 

Prepoderent, la nivelul orașului Târgu Ocna, populația care dispune de ansamblul 
capacitaților fizice și intelectuale care îi permit sa desfășoare o muncă utilă în una din 
activitățile economiei naționale lucrează în principal în sectorul prelucrării lemnului, în 
turism, construcții și comerț 

Resursele de muncă includ: populația în vârsta de muncă, aptă de a lucra, precum 
și persoanele sub și peste vârsta de muncă aflate în activitate. 

Numărul mediu al salariaților cuprinde persoanele angajate cu contract de 
muncă/raport de serviciu pe durata determinată sau nedeterminată atât din mediul 
public cât și privat (inclusiv 
lucrătorii sezonieri, managerul 
sau administratorul), al căror 
contract de muncă/raport de 
serviciu nu a fost suspendat în 
perioada de referință. Numărul 
mediu al salariaților reprezintă o 
medie aritmetică simplă rezultată 
din suma efectivelor zilnice ale 
salariaților (exclusiv cei al căror 
contract de muncă/raport de 
serviciu a fost suspendat), din 
perioada de referință, inclusiv din zilele de repaus saptămânal, sărbatori legale și alte 
zile nelucratoare împarțită la numărul total al zilelor calendaristice (365/366 zile), 
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precum și salariații al căror contract individual de muncă/raport de serviciu a fost 
suspendat din inițiativa angajatorului (în cazul întreruperii temporare a activității) și au 
beneficiat de o indemnizație din salariul de bază corespunzator locului de muncă ocupat. 

Media numărului de salariați în oraș pe cei 6 ani este de 2.023 salariați/an. 

Raportat la evoluția 
populației pe anii studiați putem 
compara și observa procentual 
ponderea persoanelor salarizate 
față de numărul total al 
locuitorilor orașului Târgu Ocna. 

Se observă faptul că, 
evoluția numărului salariaților 
păstrează proporția cu numărul 
populației. Aceasta din urmă a 
înregistrat o scădere de 4,27% 
sau 569 locuitori în 6 ani, în același interval de timp, numărul salariaților a scăzut cu 
11,42% respectiv 244, de la 2.137 salariați în 2013 la 1.893  salariați în 2018. Se observă 
că scăderea a fost ceva mai mare la nivelul anului 2017 când, raportat la anul 2013, erau 
cu 16,94%, respectiv 362 salariați, mai puțini decât în anul 2013. De asemenea raportul 
evidențiază situația de scădere de la 16,05% la 14,86%. Acest aspect s-a făcut resimțit și 
la nivelul bugetului local. 

Situația angajaților la nivelul aparatului tehnic/administrativ al Primăriei: 

Număr personal angajat în cadrul Primăriei 
Anii 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Personal 313 306 310 324 98 99 91 

 

 

 

 

 

 

Privitor la situația șomerilor înregistrați, respectiv acele persoanele care 
îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, din datele existente în 
cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivelul sfârșitul anului 
2018 la nivelul Orașului Târgu Ocna situația era următoarea: 

16.05% 16.66% 16.26% 15.39%
13.73% 14.86%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

RAPORTUL SALARIAȚILOR/POPULAȚIE

-70,93% 
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Numărul de șomeri 
înregistrați la sfârșitul 
anului 2018 (persoane) 

Ponderea șomerilor 
înregistrați în populația 
după domiciliu în vârsta 
de 18-62 ani la sfârșitul 

anului 2018 (%) 

Structura numărului de 
șomeri la sfârșitul 

anului 2018 (%) 

241 2,9 8,9 
 

Media pe județ – în mediul urban 

2.713 1,2 21,5 

Media pe județ – în mediul rural 

9.925 4,1 78,5 

 

5.1 Forța de muncă și date ale evoluției sectorului privat 

Comparativ cu aceste date, evoluția numărului societăților comerciale de la 
nivelul orașului pentru anii 2008 – 201937 arată o creștere cu 174 a numărului de SC-uri 
în anul 2019 față de anul 2008 ceea ce reprezintă o creștere de 232,83% și o creștere 
cu 107 SC-uri în 2019 față de anul 2013 ceea ce reprezintă o creștere a numărului de SC-
uri cu 154% în ultimii 7 ani. 

Contrar acestei creșteri, numărul total al salariaților a scăzut.   

În completarea acestor date urmărim evoluția anumitor indicatori ce țin de 
evoluția sectorului economic privat, cel al societăților comerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifra de afaceri (CA) reprezintă totalul vânzărilor realizate (facturate) pe 
parcursul unui exercițiu fiscal. Cifra nu include TVA-ul facturat. Ea cuprinde totalitatea 

 
37 Conf. date disponibile https://www.listafirme.ro/   
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Se observă conform datelor disponibile o revenire asupra cifrei de afaceri 
realizate de mediul privat. Per total, față de anul 2015 se înregistrează o creștere de 
4,35% în anul 2019 în cazul euro sau de 10,55% dacă ne raportăm la RON. 

În anul 2019, din cele 305 de societăți comerciale existente primele 10 după Cifra 
de Afaceri au fost:  

 
38 Conf. date disponibile https://www.listafirme.ro/  - Anexa la Strategie 
39 https://www.cursbnr.ro/grafic-valute  

CIFRA DE AFACERI38 
 

Anii 2015 2016 2017 2018 2019  
RON 211,713,150 195,049,604 198,505,929 211,653,421 236,688,991  
Euro 47,369,479.12 42,952,060.95 42,600,581.37 45,381,209.07 49,523,777.75 

 
Curs BNR 

Euro/RON39 
4.4694 4.5411 4.6597 4.6639 4.7793  

22.03.2016 30.12.2016 29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
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 Raportat la întreaga cifra de afaceri a sectorului privat din 2019, se observă 
faptul ca primele 10 societăți comerciale au realizat 60,89% din Cifra de afaceri de la 
nivelul orașului Târgu Ocna cu 534 de angajați, restul de 39,11% din C.A. fiind realizată 
de cele 295 de firme cu 662 de angajați. 

Numărul total al angajaților din mediul privat în anul 2019 la nivelul orașului Târgu 
Ocna, conform 
datelor înregistrate 
la ONRC, a fost de 
1.196. 

 Se poate 
observa de asemenea 
faptul că primele 20 
de societăți 
comerciale după 
numărul de angajați 
în 2019, au avut 831 
de locuri de muncă, 
ceea ce raportat la 
numărul total al 
locurilor de muncă 
din mediul privat al 
Orașului Târgu Ocna 
înseamnă 69,48%, 
restul de 240 de SC-
uri reușind să asigure 
diferența de  30,52%, 
respectiv 365 de 
locuri de muncă. 

 Denumire firmă C.A. 2019 - 
ron 

C.A. 2019 - euro Angajați 
2019 

1 ADSUM COM SRL 38,281,011 8,009,752.68 52 
2 ROMELA SRL 30,831,538 6,451,057.27 34 
3 COSNA SA 15,836,853 3,313,634.42 180 
4 ALCONEP SRL 15,660,565 3,276,748.69 66 
5 MAGURA SA 10,457,458 2,188,073.15 67 
6 HELIOPOLIS PRESTSERV SRL 8,155,397 1,706,399.89 13 
7 C.T.G. SRL 7,346,288 1,537,105.43 42 
8 CORRS PREST SERV SRL 6,392,724 1,337,585.84 36 
9 DANPROD SRL 5,942,421 1,243,366.39 33 
10 TOMCIS SRL 5,209,502 1,090,013.60 11 

TOTAL 144,133,757 30,153,737.37 534 

TOP 20 angajatori în 2019 

COSNA SA 180 
MAGURA SA 67 

ALCONEP SRL 66 
ADSUM COM SRL 52 

C.T.G. SRL 42 
IDEAL AUTO SERVICE SRL 38 

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TIRGU OCNA SA 38 
CORRS PREST SERV SRL 36 

DISTIVIN SRL 35 
CLAUSEB SRL 35 
ROMELA SRL 34 

DANPROD SRL 33 
MADCEZ IMPEX SRL 31 

DINGOTRANS SRL 29 
EURO VACANTA SRL 25 

NOBILWOOD PRODUCTION SRL 24 
UTIL CONSECA SRL 22 

TRIOPROD SRL 16 
PERALDO SRL 14 

PRISMUM BO SRL 14 
TOTAL 831 
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Profitul este un venit material sau spiritual care poate fi venitul adus de capitalul 
utilizat într-o întreprindere, reprezentând diferența dintre încasări și totalul 
cheltuielilor. Acest venit este partea de bani rămasă după investiția făcută pentru a oferi 
bunuri și servicii. 

Urmărind activitatea SC-urilor, la sârșitul anului 2019 un număr de 250 SC-uri și-au 
depus bilanțul. Considerându-le doar pe aceastea active, ierarhizăm ponderea numărl 
lor după codul CAEN de activitate. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
40 Conf. date disponibile https://www.listafirme.ro/   

PROFITUL  
     

Anii 2015 2016 2017 2018 2019 
RON 12,691,220 2,634,694 6,128,733 5,975,703 12,936,487 
Euro 2,839,580.26 580,188.50 1,315,263.43 1,281,267.39 2,706,774.42       

      

Curs BNR 
Euro/RON40 

4.4694 4.5411 4.6597 4.6639 4.7793  

22.03.2016 30.12.2016 29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
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Sectorul agricol are o suprafață de 544 ha, din care toată este proprietate 
privată, și o suprafță de 2.328 ha islaz și pășune din care Orașul Târgu Ocna are în 
proprietate publică 1.621ha restul de 707ha fiind în proprietate publică. Există de 
asemenea și un areal bogat al pădurilor cu o suprafață de 1.447ha care sunt administrate 
de către Ocolul Silvic Târgu Ocna. 

 Pentru deservirea acestor suprafețe, orașul dispune de o rețea de drumuri agricole 
cu o lungime de 40,25km41. 

 În valorificarea producției primare agricole rezultate de pe aceste suprafețe, 
Orașul Târgu Ocna a eliberat în perioada 2014-2020 un număr de 215 atestate de 
producători.  

Atestate de producători 
eliberate  
2014 10 
2015 75 
2016 30 
2017 25 
2018 23 
2019 26 
2020 26 

 

 
41 Conf. Date si indicatori UAT Târgu Ocna 
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5.2 Sectorul turistic  

La nivelul localității există următoarele structuri de cazare și unități de alimentație 
publică autorizate: 

Unitățile de cazare42 autorizate în Orașul Târgu Ocna la 28.05.2021: 

 
 
 

STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE CLASIFICATE - 
actualizare 28.05.2021 

Tip unitate Nume 
unitate 

Categorie 
Număr 
spații    

Număr 
locuri 

Alte detalii adresă 
Tip 

Operator 
Economic 

Operator 
Economic 

VILĂ TURISTICĂ CREANGĂ 3 STELE 22 44 
str. Alexandru 
Vlahuță, nr. 12 
(zona Saramura) 

SRL C.T.G. 

APARTAMENTE 
DE ÎNCHIRIAT CREANGĂ 3 STELE 6 12 

STR ALEXANDRU 
VLAHUTĂ, (Zona 

SARAMURA), NR 12 
SRL C.T.G. 

PENSIUNE 
TURISTICĂ AMELIA 3 FLORI 8 8 str. Maior Rosita, 

nr.25 SRL 
PRISACARU 

COMIND 

MOTEL ANDA 3 STELE 11 31 str. Costache Negri, 
nr. 174 

SRL DOBRENITA 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

APUS DE 
SOARE 4 STELE 14 25 

str. Alexandru 
Vlahuță, nr.12 (Zona 

SARAMURA) 
SRL C.T.G. 

PENSIUNE 
TURISTICĂ BRADUL 3 STELE 1 8 STR ALEXANDRU 

VLAHUTA, NR 12 SRL C.T.G. 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

CASA 
ANDREEA 2 STELE 3 8 Str. Costache Negri 

nr.78. SRL TAMISMOD 

VILĂ TURISTICĂ CASA 
CRISTAL 

3 STELE 8 18 str. Văleni, nr.10 SRL EURO SPA 
RUBIN 

PENSIUNE 
TURISTICĂ CASA ELENA 3 STELE 8 16 STR ALEXANDRU 

VLAHUTA, NR 12 SRL C.T.G. 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

CASA 
TRADIȚIILOR 2 STELE 7 15 str. Costache Negri, 

nr. 66 II 
MATRACHE 
GABRIEL 
MARCEL 

PENSIUNE 
TURISTICĂ CERBUL 3 STELE 1 8 STR ALEXANDRU 

VLAHUTA, NR 12 SRL C.T.G. 

PENSIUNE 
TURISTICĂ CIOCA 2 STELE 5 10 STR. POIENI, NR. 46 

BIS II 
CIOCA V. 
COSTICA 

PENSIUNE 
TURISTICĂ ELENA 3 STELE 5 10 

STR. ŞTEFAN 
CONSTANTINESCU, 

NR.14 
II 

BOTEA 
ROMEO 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

FLORINA 3 STELE 6 10 str. Gheorghe Doja, 
nr.2 

SRL SOCIAL-M 

HOTEL HAVANA 3 STELE 25 50 strada Costache 
Negri nr.110 

SRL TRIOPROD 

HOTEL MAGURA 2 STELE 165 360 
STR. 

TRANDAFIRILOR, NR. 
2 

SA MAGURA 

 
42 http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/  - Structuri de cazare autorizate 
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PENSIUNE 
TURISTICĂ 

PINUL 3 STELE 1 8 STR ALEXANDRU 
VLAHUTA, NR 12 

SRL C.T.G. 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

PORŢILE 
OCNEI 3 STELE 10 24 str. Mosoare, nr.25 SRL COLD 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

RANDUNICA 3 STELE 1 8 STR ALEXANDRU 
VLAHUTA, NR 12 

SRL C.T.G. 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

VÂNĂTORUL 3 STELE 1 8 
str. Alexandru 
Vlahuţă, nr.12, 

(Yona SARAMURA) 
SRL C.T.G. 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

VIVALDI 2 STELE 15 35 Str. Victoriei, Nr. 70 SRL PENSIUNEA 
VIVALDI 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

ZORILE 3 STELE 1 8 STR ALEXANDRU 
VLAHUTA, NR 12 

SRL C.T.G. 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

CASA CU 
MURI 3 STELE 4 8 Str. Valcele, Nr. 157 SRL 

CASA CU 
MURI 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

RODION ART 
MIOZOTIS 

2 STELE 1 6 
B-dul Republicii, Bl. 
F3, Sc. B, Ap. 10, 

Jud. Bacău 
II HANU D. 

RODICA 

TOTAL 329 738    
 

 Pentru toate aceste spații și locuri de cazare disponibile evidențiem numărul de 
sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică disponibile din orașul Târgu Ocna. 
Acest indicator reprezintă numărul turiștilor cazați în unitățile de cazare turistică și 
cuprinde toate persoanele (români și străini) care călătoresc în afara localităților în care 
își au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai mică de 12 luni și stau cel puțin o noapte 
într-o unitate de  cazare turistică; motivul principal al călătoriei este altul decât acela 
de a desfășura o activitate remunerată în locurile vizitate. 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 
persoane43 6.963 8.753 9.469 9.128 10.590 12.884 12.635 6.110 

  

Se observă evoluția 
pozitivă a anilor 2013-
2019. În 2019, numărul 
turiștilor sosiți s-a dublat 
față de anul 2013, însă în 
2020 are loc o cădere 
bruscă, sub nivelul sosirilor 
din 2013. Anul 2018 a fost 

 
43 Conf. platformă INS Tempo Online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/  
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anul cu cele mai multe sosiri. 

Prin comparație acest indicator, sosiri ale turiștilor, a înregistrat următoarele 
valori la nivelul orașului vecin stațiunea Slănic Moldova: 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 
persoane44 

25.860 17.902 26.147 23.586 42.325 29.292 39.386 36.179 

  

Cu toate că anul 2020 a fost 
unul greu d.p.d.v. al turismului, 
orașul vecin a avut o scădere redusă 
a numărului de turiști sosiți. Anul 
2014 a fost anul cu cel mai redus 
număr al turiștilor, iar anul 2017 a 
reprezentat vârful creșterii 
numărului de turiști. 

 Într-un context economic al conexiunilor și parteneriatelor orașul stațiune Târgu 
Ocna poate creea și dezvolta legăturile optime atât cu stațiunea Slănic Moldova, cât și 
cu orașele vecine prin care să găsească soluțiile de creștere a numărului de turiști. 

Pentru o imagine mai corectă a indicatorului ținând cont și de contextul orașelor 
vecine cu stațiunea Târgu Ocna comparăm evoluția sosirilor turiștilor45.   

 

 
44 Conf. platformă INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/ 
45 Conf. platformă INS: TEMPO On-line - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online  
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Concret clasamentul în zonă pe acest indicator pe anii 2013-2020 arată astfel: 

  

 Se observă faptul că în ultimii 8 ani aproape jumatate de million de turiști au sosit 
în cele 6 orașe ale județului Bacău. Mai mult de jumătate, respectiv 51,36% au preferat 
Slănic-Moldova, 17,59% au ales Oneștiul și pe locul 3 în preferințe a fost Târgu Ocna.    

Un alt indicator relevat al sectorului de turism îl reprezintă numărul de înnoptări 
turistice. Înnoptarea turistică este intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, 
pentru care o persoană este înregistrată în evidența spațiului de cazare turistică și 
beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spațiului ocupat, chiar dacă durata de 
ședere efectivă este inferioară intervalului menționat. Sunt avute în vedere și 
înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de clienți). 

Pentru o imagine mai clară a setorului, urmărim la fel evoluția indicatorului pe 
cele 6 orașe vecine pentru perioada 2013-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

SLĂNIC-MOLDOVA – 
51,36% 

25,860 17,902 26,147 23,586 42,325 29,292 39,386 36,179 240,677 

 ONEȘTI – 17,59% 9,181 8,644 8,813 9,234 12,258 13,245 14,121 6,916 82,412 
TÂRGU OCNA – 
16,33% 

6,963 8,753 9,469 9,128 10,590 12,884 12,635 6,110 76,532 

COMĂNEȘTI – 6,84% 2,164 1,923 4,383 5,247 4,986 5,035 5,665 2,636 32,039 
MOINEȘTI – 6,05% 1,563 1,502 3,539 3,791 3,154 4,502 8,349 1,959 28,359 
DĂRMĂNEȘTI – 
1,83% 

1,100 880 1,020 632 934 1,425 726 1,881 8,598 

 
TOTAL GENERAL SOSIRI: 468,617 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evoluția numărului de înnoptări turistice

SLĂNIC-MOLDOVA TÂRGU OCNA ONEȘTI

COMĂNEȘTI MOINEȘTI DĂRMĂNEȘTI



 

                                                                                                                             Strategia 2021-2027   

36/232 
Strategia: Târgu Ocna 2027 

  

 

 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
SLĂNIC-MOLDOVA 89,490 56,520 101,544 77,270 142,416 82,018 106,478 89,573 745,309 

TÂRGU OCNA 55,023 66,047 68,298 67,783 55,124 57,288 53,798 12,170 435,531 
 ONEȘTI 16,804 15,161 16,040 14,325 22,161 21,444 29,982 12,264 148,181 

COMĂNEȘTI 4,258 4,137 8,028 9,105 8,030 8,141 10,259 5,339 57,297 
MOINEȘTI 1,935 1,777 5,113 6,128 5,394 9,483 20,035 4,666 54,531 

DĂRMĂNEȘTI 3,050 1,357 3,380 1,281 1,884 3,628 1,084 2,329 17,993 
TOTAL Înnoptări 1,458,842 

 

Numărul total al înoptărilor turiștilor în cele 6 orașe pentru anii 2013-2020 a atins 
aproape 1,5 milioane. Din această valoare Slănic-Moldova a avut peste jumătate, 
respectiv 51,09% din înnoptări, fiind pe primul loc, urmat apoi de Orașul Târgu Ocna cu 
29,85% din înnoptările turiștilor, pe locul 3 fiind Municipiul Onești cu 10,16% din 
înnoptări, restul de 8,9% fiind atinse de Comănești, Moinești și Dărmănești la un loc46. 

 În anul 2015 s-au înregistrat cele mai multe înnoptări la nivelul orașului iar în anul 
2020 Târgu Ocna a fost cea mai afectată pe acest sector, numărul înnoptărilor turiștilor 
scăzând de aproape 5 ori față de media anilor 2013-2019. 

  

5.3 Trasee turistice în arealul Târgu Ocnei, aferenți Munților Trotușului47. 

 În afara resurselor cunoscute ale stațiunii o direcție spre oferirea unor noi atracții 
pentru timpul liber al turiștilor ce ajung în Orașul stațiune Târgu Ocna o reprezintă și 
traseele turistice montane sau cele de drumeție/trekking conturate pe raza și în jurul 
orașului, încă prea puțin valorificate. Parte din ele pot fi folosite inclusiv pentru trasee 
de biciclete sau ATV/UTV.   

Fiind una din cele 
29 stațiuni 
balneoclimaterice din 
țară, Târgu Ocna are 
unul dintre cel mai 
plăcut bioclimat din 
țară și de aceea 
opțiunea existenței 
traseelor se potrivește 
perfect. Acestea sunt 
accesibile, amenajate și 

 
46 Conf. platformă INS: TEMPO On-line - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 
47 http://www.muntesiflori.ro/muntii-trotusului-2/  - autor Radu Pușcarciuc 
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marcate, însă necesită o promovare mai susținută, cât și o periodicitate în evaluarea 
stării și întreținerii lor. 

 Astfel în zona 
Munților Berzunți 
există traseele 
turistice48: 

11. Halta Cireşoaia – 
Păcuri (Comuna 
Bogata) – Dealul 
Muncel – Dealul 
Ceairului – Dealul 
Drăcoaia – halta 
Cireşoaia 
12. Tg. Ocna – Dealul 
Osoiu – Dealul Praghilei – Dealul Ouşoru – Dealul Ceairului – Dealul Muncel – Tg. Ocna 
13. Viişoara – Valea Vărateci – Dealul Brăteşti – Dealul Straja – Viişoara 

 Trasee posibile în Munții Berzunți49: 

7. Saline (Tg. Ocna) – Dealul Feţele Târgului – Dealul Osoi – Dealul Ursoaia – Lacul Brăteşti 
– Valea Vâlcele – Dealul Nistoreasa – Dealul Ceairului – Dealul Muncelu – Saline 

8. Saline (Tg. Ocna) – Dealul Feţele Târgului – Saline 

10. Păcuri – Dealul Drăcoaia – Dealul Armanu – Dealul la Mocirle – Dealul Muncelu – Păcuri 

11. Halta Saline – Valea Vâlcele – Avenul cu Gunoi – Klippa cu Salicornia – Dealul Ceair – 
Dealul Bourul – Șaua Cornicului – Dealul Fețele Tîrgului – Halta Saline  

19. Tg. Ocna (Gara Mare) – Popasul Creangă – Dealul Chiciria – Balta Ciocirla – Dealul 
Pietros – Dealul Colnicului – Lacul Brătești – Sub Osoiu – Sub Colnic – Sub Pietrosu – La Vii 
– Tg. Ocna 

Traseu posibil în munceii sudici: 

5. Viișoara  – Valea Văratici (situl cu trovanți) 
– Dealul Docmana – Dealul Brătești – Dealul Văratici – 
Dealul Deasa – Dealul Arcaci – Viișoara  

Se poate practica un astfel de turism în aria 
limitrofă a oraşului Târgu Ocna, în Munţii Berzunţi şi 
Nemira, prin drumeţii montane, unde există o reţea 
de poteci, dintre care unele sunt marcate. Pot fi 
menţionate: vârfurile Şandru Mare (1639m) şi Nemira 
(1648m) – rezervaţie naturală complexă; masivele 

 
48 http://www.muntesiflori.ro/trasee_berzunti/ - autor Radu Pușcarciuc 
49 http://www.muntesiflori.ro/trasee_berzunti/  



 

                                                                                                                             Strategia 2021-2027   

38/232 
Strategia: Târgu Ocna 2027 

  

 

 

muntoase Cerbu (886m) şi Puf (1046m) cu poteci marcate pentru amatorii de drumeţii; 
Vârful Lacos (1236m) – punct de belvedere; culmea Berzunţi, cu Vârful Măgura (982m); 
pasul Oituz (863m); Dealul Perchiu (rezervaţie naturală acoperit cu vegetaţie abundentă, 
cu diverse elemente termofile); văile săpate în Munţii Trotuş şi afluenţii săi Uz, 
Dofteana, Slănic, Oituz, Caşin şi Tazlăul Mare. 

Traseele marcate50 sunt sub supravegherea Serviciului Public Județean pentru 
Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău din cadrul 
Consiliului Județean Bacău.                                            

 

5.4 Obiective turistice și cu potențial turistic 

- Centrul Național de Informare și 
Promovare Turistică Târgu Ocna51, acreditat 
de către Ministerul Economiei, 
Anteprenoriatului și Turismului cu Certificatul 
numărul 24 din 04.01.2017 este pasul cel mai 
importat făcut de administrația locală pentru 
susținerea sectorului de turism. Acesta 
administrează baza de date a resurselor 
disponibile la nivelul orașului făcând posibilă 
identificarea și prezentarea acestora într-un 
singur loc.    

- PARCUL BALNEAR „MĂGURA”52 - este principalul parc al oraşului. Se află situat 
în partea de sud–vest a oraşului, la poalele muntelui cu aceeaşi denumire, flancat la sud 
de drumul DN 12B Târgu Ocna – Slănic Moldova, la nord de râul Trotuş, la vest de 
intersecţia DN 12A–DN 12B şi podul peste râul Trotuş, iar la est de râul Slănic. Este o 
zonă ce poate dezvolta încă activități noi, cu posibilităţi de agrement deosebite. Aici se 
află cele 7 izvoare cu ape minerale cu indicaţii terapeutice. De asemenea, în parcul 
Măgura se află și Complexul Balnear Măgura și lacul sărat ”Lacul fără fund” sau ”Groapa 
Burlacu”. 

 

 

 

 

 
50 https://turism-bacau.ro/trasee-montane/  
51 http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/ , https://cnipttirguocna.ro/  
52 Poze preluate: https://turism-bacau.ro/atractii/parcul-magura-targu-ocna/  
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- MUNTELE MĂGURA - 
domină oraşul spre SV şi este 
acoperit de mari păduri (fag 
şi carpen pe versantul nordic 
şi pâlcuri de mesteceni şi 
plantaţii de pini la poalele 
sale). Acesta constituie o 
atracţie turistică prin 
bogăţia fondului forestier, 
priveliștea pitorească și 
oportunităţile de amenajare 
în scop turistic.  

Este de asemenea o resursă importantă și datorită Schitului Măgura Ocnei, al 
Monumentului Eroilor care a fost ridicat în aceeași perioadă cu Mausoleul de la 
Mărășești, Mausoleul de la Mărăști și Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, în memoria 
a celor peste 14.000 de ostași români căzuți în Primul Război Mondial pe frontul de la 
Oituz-Coșna-Cireșoaia, cât și al sit-ului Natura 2000: Măgura Târgu Ocna ROSCI0318. 

- Rezervaţie geologică ”HOGBACKUL DRĂCOAIA” – se află la graniţa dintre oraşul 
Tîrgu Ocna şi comuna Dofteana. Rezervaţia se înalţă ameţitor peste 350 de metri, din 
râul Trotuş spre culmile domoale ale Munţilor Berzunţi. 

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

- Situl arheologic Podei-Târgu Ocna - în urma lucrărilor agricole efectuate în anul 
1925 în această locaţie s-au descoperit o serie de materiale arheologice care ulterior, 
au fost atribuite ‘Culturii Cucuteni’, de către arheologul Marton Roska. Piesele adunate 
aici, au constituit baza de formare a Muzeului din Târgu Ocna, în anul 1928. Alţi 
cercetători, precum Constantin Matasa, Ștefan Cucos, Dan Monah, au reușit să identifice 
la Podei-Târgu Ocna, o succesiune de locuinţe atribuite mai multor epoci istorice: 
Eneolitic, Epoca Bronzului, Hallstatt, Epoca clasică geto-dacică.  

- Situl arheologic Târgu Ocna, punct "Utidava" – se află în cartierul Podei, la 500 
m SE de oraș, pe dreapta râului Trotuș. Situl este înscris în Repertoriul Arheologic 
Naţional (RAN) al României la poziţia 20974.01(cod RAN), precum și la poziţia BC-I-s-B-
00750 în Lista Monumentelor Istorice (LMI 2010). La o distanţă de circa 1,5 km de situl 
de la Podei, se afla un promontoriu, denumit Titelca. În această locaţie în anul 1956, s-
a identificat de către Alexandru Vulpe, Anton Nitu și Mihai Zamosteanu, antica cetate 
‘Utidava’, ce fusese construita în timpul lui Burebista și distrusă complet în timpul 
cuceririi romane din anul 102-103. Cetatea antică Utidava, din secolul I în. Ch. – I p. Ch., 
reprezintă o dovadă a existenţei milenare a locuitorilor pe aceste meleaguri. Această 
aşezare neolitică aparţine culturii Cucuteni. 
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- Monumente istorice şi de cult: pe teritoriul oraşului se găsesc nu mai puţin de 
19 biserici, dintre care 14 sunt ortodoxe53, 4 catolice şi una armenească. O parte dintre 
acestea sunt monumente istorice, iar altele au valoare istorică. Cele mai importante 
lăcașe de cult sunt: 

 Biserica Răducanu sau Buna Vestire - a fost construită 
in a doua jumătate a secolului al XVII-lea si inceputul secolului 
al XVIII-lea de marelele logofăt Ion Buhuş şi un târgoveţ bogat 
„cu multe mori pe apa Slănicului” (după cum mărturiseşte o 
inscripţie in slavonă din 3 dec.1711 de pe o lespede de 
marmură din pridvorul bisericii). 
 
 Biserica Precista sau 

Adormirea Maicii Domnului – monument de arhitectură - 
a fost zidită prima dată în anul 1683 (după alte izvoare în 

1662) şi apoi refăcută şi mărită în 
anul 1860, după cum reiese din 
pisania care se află deasupra uşii la 
intrarea în pronaos. 
 
 Biserica „Schimbarea la Faţă” a fost ridicată din 
piatră de către Vasile Ene Bacalu şi soţia sa, Sanda, în anul 
1844. A suferit multe stricăciuni ca urmare a luptelor din 1917 

şi avea să fie reparată abia în 1929 prin grija preotului Ştefan Dorneanu şi mai apoi, 
în 1958, de către preotul Emanoil Stamate. 
 

 Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva”, numită 
şi „Domnească” a fost construită din bârne de 
stejar pe malul drept al pârâului Vâlcica, nu 
departe de Ocne, pentru rufetaşii de aici. Tradiţia 
spune că biserica actuală a fost refăcută pe locul 
alteia mai vechi care data din anii 1572 – 1574, de 
pe vremea lui Ioan Vodă cel Viteaz.  

Actuala biserică datează din anul 1725, 
construită de Dediu Codreanu, mare spătar, socrul 
lui Mihai Racoviţă Voievod. 

Inscripţia aflată deasupra uşii la intrare glăsuieşte: ”Leat 7233 (1725), aprilie 
30.Această sfânt biserică s-au prefăcut în zilele Măriei Sale Ion Mihai Racoviţă 
Voievod gospodja şi Ana în domnia 3-a cu cheltuiala dumisale Dediului vel spătar şi 
jupâneasa dumisale Ruxandra, părinţii doamnei Anii şi prin osteneala dumisale 
Catrina în cămărăşii (a) 3” iar pe uşorul uşii din stânga este probabil numele 
meşterului Mihai Radu. 

 
53 https://protoieria-onesti.ro/orasul-targu-ocna/  
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 Biserica cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Tisești - A 

fost construită, după pomelnicul ctitorilor în 1752 de 
către monahul Ghenadie, ieromonahul Ioil şi alţi 
slujitori ai bisericii, cele mai multe surse indicând însă 
anul 1761, ca an al ridicării edificiului. Inscripţia pusă 
în pridvorul bisericii, cu ocazia reparării acesteia din 
anul 1924, menţionează şi alte intervenţii asupra 
monumentului. 

 
 Biserica Sfântul Nicolae - S-a crezut că este cea 
mai veche biserică din oraş, construită între anii 1568 
– 1572, dată care nu este susţinută cu documente. 
Cea mai probabilă dată când a fost construită biserica 
este între anii 1772 – 1774, asemănându-se bine ca 
arhitectură cu bisericile Golia şi Curelari din Iaşi. În 
decursul timpului ea a suferit numeroase 
transformări. 
 

 
 Schitul Măgura Ocnei sau Mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului și 

Înălțarea Domnului - cea dintâi atestare documentară despre acest sfânt locaş este 
din anul 1655, când Salomeea, fiica lui Constantin Donose din Dărmăneşti îşi dăruieşte 
partea sa de moştenire Schitului de la Ocna, construit din lemn la 1653, cu hramul 
„Înălţarea Domnului”. 

Trecutul documentar al Schitului apare şi în hrisovul domnesc al lui Constantin 
Cehan Racoviţă, din ultima lui domnie, dat la 1 ianuarie 1757, pentru înfiinţarea 
spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi, înzestrându-se această ctitorie şi cu moşia Târgului 
Ocnei. Schitul, aflându-se pe moşia domnească, devine astfel metocul Mănăstirii „Sf. 
Spiridon”, la acestă dată fiind reconstruit tot din lemn, cu hramul „Sf. Gheorghe”, 
anul 1742. 
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Bătrânul Schit al Măgurii-Ocnei a fost şi martorul luptei de la Coşna şi Cireşoaia, 
când ostaşii Armatei a II-a române, legaţi prin chemarea-jurământ „Pe aici nu se 
trece” au făcut cu pieptul lor zid de nepătruns în august 1917 în faţa ofensivei austro-
ungare care făcea eforturi uriaşe să ajungă pe râul Trotuş şi apoi să-şi dea mâna cu 
Grupul Machensen la Adjud. 

Ospitalier al tuturor durerilor din acea vreme schitul Măgura Ocnei a fost 
transformat în post de prim ajutor regimentar, unde sute şi mii de răniţi din 
Regimentul 15 Războieni-Piatra Neamţ, Regimentul 27 Infanterie Bacău, Regimentele 
4 şi 8 Artilerie-Română, alte unităţi, precum şi mulţi soldaţi care au participat la 
Bătălia Oituzului, au primit primele ajutoare. 

Este un caz unic în viaţa poporului nostru când acest sfânt lăcaş situat în una din 
cele mai fierbinţi zone ale bătăliei de la porţile 
Moldovei, scăpat nevătămat de obuzele duşmane, 
după 50 de ani, în timpul totalitarismului ateu, să fie 
dărâmat tocmai de târnăcoapele urmaşilor acelora 
care şi-au vărsat sângele atunci pe aceste meleaguri. 

Mănăstirea „Măgura Ocnei” îşi datorează 
existenţa sa Pr. Arhimandrit Epifanie Bulancea care, 
în vârstă de 61 de ani la acea vreme, a luat aprobarea 
episcopală pentru reîntemeierea acesteia în martie 
1990. 

Calităţile personale ale Sfinţiei Sale, printre care 
se remarcă agerimea spiritului cât şi o vastă 
experienţă, au condus la înălţarea Mănăstirii „Măgura Ocnei” după 10 ani de şantier 
în pofida greutăţilor întâmpinate. 

Menționăm că această pitorească aşezare montană, se mândreşte şi cu un 
monument dedicat eroilor din primul război mondial. 

 
 Biserica Sfânta Treime – se află la poalele 
muntelui Măgura Ocnei, având în faţă Coşna, în 
dreapta Cireşoaia, iar în spate Nemira. Apa 
Trotuşului spală malurile oraşului aşezat pe malul 
stâng al râului.  

Biserica filială Sf.Treime, din cartierul Gura-
Slănic este construită din piatră la anul 1820 cu o 
turlă şi acoperită cu tablă. Forma bisericii este de 
corabie şi nu secunoaşte numele constructorului. 

Este tencuită şi văruită în exterior. 
Este ctitoria Arhimandritului Iacob, şi a celor care s-au milostivit. Acest 

arhimandrit era superiorul mănăstirii Măgura Ocnei, iar biserica Sf. Treime se află 
imediat la poalele muntelui. 
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 Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Poieni, a 
fost construită din piatră și cărămidă, în anul 1824. 
Ctitori sunt preoții Ioan Doroftei și Andrei Sechelaru 
care sunt reprezentați în tabloul votiv aflat pe peretele 
vestic al pronaosului. 

Este o biserică modestă , fără elemente notabile, 
important prin vechimea sa. În vecinatate este un 
cimitir al penitenciarului. Troița ridicată în urmă cu 
cațiva ani are o placă de bronz pe care sunt trecuți 55 
de deținuți politici care au murit în aceasta închisoare în timpul regimului comunist. 
În perioada interbelică era considerată monument istoric. 

 
 Biserica cu hramul „Sfinţii Voievozi” - a fost 
construită din piatră de râu şi cărămidă în anul 1848, 
ctitor principal fiind enoriaşul N. Stoian şi familia lui. 
Turla este construită pe pridvor. În ea sunt amplasate 
clopotele odată cu construcţia bisericii. Nu are 
fundaţie şi interiorul bisericii este sub nivelul solului 
cu cca 20 cm. A fost reparată în anii 1930- 1932 şi apoi 
în 1952. 
 

 
 Biserica „Sfânta Varvara” din subteran – Salina 

Târgu Ocna - este o biserică impresionantă, atât 
prin „arhitectura” originală a acesteia, cât și prin 
poziționarea ei. Bisericuța, închinata ocrotitoarei 
minerilor, se află într-o imensă salina – mina de 
sare „Trotuș”. Biserica a fost zidită și amenajată 
în perioada aprilie-decembrie 1992. Acest locaș 
de rugăciune, ctitorit numai de minerii ce 
muncesc aici, se află așezată la o adâncime de 240 
de metri, sub nivelul solului. 
 

 
 Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel, localitatea Vâlcele – a 
fost zidită între anii 1935-1938. Anterior, pe același amplasament 
a fost adusă în anul 1832 o Biserică de lemn de la mănăstirea 
Bogdana de către preotul Chiriac Manciu pentru cele 18 familii 
viețuitoare în localitate. A făcut parte din categoria Bisericilor de 
lemn călătoare pentru ca în anul 1956 a fost strămutată în 
localitatea Versești, com. Sănduleni. 
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 Biserica Sfântul Ioan, a fost construită din lemn şi acoperită cu 
şindrilă în anul 1815 de către preotul Tisescu şi ieromonahul 
Calinic. Multă vreme a fost în administraţia egumenatului 
Precista-Răducanu şi apoi a aparţinut de parohia Răducanu. Din 
1936 a devenit biserică parohială a nou înfiinţată parohii Sf. 
Ioan. 

 
 Biserica Naşterea Maicii 
Domnului - construcţia bisericii a fost 
începută în anul 1934 la iniţiativa 
preotului Comănescu, de la parohia 
Buna Vestire-Răducanu din Tg. Ocna. 
S-a turnat fundaţia s-au ridicat pereţii 
din cărămidă până la cca. 2m înălţime, apoi a fost abandonată. 
Lucrările au fost reluate în anul 1954 şi terminată în 1962, 
slujba de sfinţire, fiind oficiată de către P. S. Dr. Partenie 
Ciopran la data de 21 mai 1962. 

În septembrie al aceluiaşi an, biserica a fost distrusă de un 
incediu provocat de o locomotivă a C. F. R.  

Cu fondurile de la asigurare, cu ajutorul Sfintei Episcopii a Romanului şi Huşilor şi 
cu contribuţia enoriaşilor, biserica a fost redată cultului şi slujbelor în septembrie 
1964, tot de P. S. Episcop Dr. Partenie Ciopran. 

 
 Parohia catolică Târgu Ocna - Schimbarea la Faţă a lui 

Isus - Biserică zidită în perioada 1990-2006, sfinţită la 6 
august 2006. 

Clădirea bisericii din Târgu Ocna are 20 m lungime şi 
8 m lăţime, iar înălţimea până la acoperiş este de 
aproximativ 6m. Biserica este aproape de centrul 
oraşului, pe str. Vasile Alecsandri, 2. Este construită din 
paiantă, iar acoperişul, odinioară din şindrilă, a fost 
înlocuit cu unul din tablă. 

Parohia Târgu Ocna mai are şi o 
filială, cartierul Gura-Slănic. Pentru 
prima dată catolicii din Gura-Slănic au 
fost semnalaţi în statisticile catolice de Schematismul Misiunii 
1850, sub forma "Guravoi", lângă Târgu Ocna, având un număr de 
47 credincioşi, fără biserică. Biserica actuală, avându-l ca patron 
pe sfântul Gheorghe, este construită sub poala pădurii de pe 
muntele Măgura la începutul acestui secol. A fost restaurată şi 
amenajată de mai multe ori.54 

 
 

54 http://www.ercis.ro/dieceza/parohii/fisa.asp?id=113  
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 Biserica armenească cu hramul „Sfânta 
Născătoare” sau „Sfânta Maria”, este un lăcaș de cult 
apostolic armenesc situat pe strada Văleni nr. 7. Este 
singura biserică de acest tip rămasă din județul Bacău 
după demolarea celei de la Bacău în 1977. 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, armenii alcătuiau o 
comunitate puternică și numeroasă de comercianți în 
Târgu Ocna, fiind așezați compact în cartierul Văleni, pe 
malul drept al pârâului Vâlcica. 

Comunitatea armeană a mai avut biserica „Sfântul Nicolae” construită în jurul 
anilor 1568-1572 și alte trei biserici construite la 1600, 1700 și 1825 în Văleni. 

Între 1766-1767, preotul Péter Zöld a amintit armenii din Târgu Ocna și Târgu 
Trotuș ca fiind molipsiți de ereziile lui Eutiches și Dioscor. 

A avut o casă parohială, astăzi aflată în conservare. 
Cimitirul a fost micșorat mult din suprafață în urma 
construirii căii ferate Siculeni–Adjud la sfârșitul 
secolului al XIX-lea. În prezent este cel mai vechi 
monument armean existent pe teritoriul județului 
Bacău.55 

O valorificare aparte a tuturor acestor obiective 
religioase poate fi făcută prin realizarea unui traseu religios, pietonal, cu integrarea 
istoricului și a poveștilor obiectivelor, cu scopul consolidării și întării potențialului de 
nișă al sectorului de turism ecumenic, cultural și istoric dar și spre oferirea unei noi 
atracții pentru timpul liber al turiștilor ce ajung în orașul stațiune Târgu Ocna.  

- Monumente comemorative: 

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

- Clădirile și obiectivele cu valoare arhitectonică şi istorică care pot fi integrate 
la fel într-un circuit local de prezentare: 

 Casa Borisof (Administraţia financiară, Primărie-1911); 
 Școala secundară de fete - "Principesa Elena"; 

 
55 https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Armeneasc%C4%83_din_T%C3%A2rgu_Ocna  
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 Gimnaziu teoretic de băieţi (Birouri şi depozite ale Cooperaţiei de 
Consum); 

 Administraţia Minei Salina (1911); 
 Şcoala Nr.2 Tîrgu Ocna (1868, astăzi clădire anexă a Liceului Teoretic ”C. 

Negri”); 
 Staţia C.F.R. Tîrgu Ocna (1884); 
 Staţia C.F.R. Salina (1905); 
 Palatul Primăriei (1908 – 1912); 
 Macheta primei sonde de petrol cu foraj mecanic– Mosoare (1861); 
 Sanatoriul subteran de la Salina (1972); 
 Castelul pentru arestaţii ocnelor (1856); 
 Capela; 
 Troiţa foştilor deţinuţi politici, cimitirul; 
 Cazarma Punctului de Jandarmi – Şcoala penitenciară. 

O parte din aceste obiective necesită însă intervenții majore de reabilitare și ar 
fi potrivită, pe lângă implicarea administrației locale, și implicarea sectorului privat cu 
experiență în turism, inclusiv sub forma unor parteneriate public-private. 

- Unitățile de alimentație publică56 generează la fel o atracție și un trafic în 
turism. Unitățile autorizate în Orașul Târgu Ocna la 28.05.2021: 

 Creșterea atractivității tuturor obiectivelor și resurselor turistice necesită 
investiții în infrastructura edilitară din jurul acestora pentru punerea lor în valoare prin 

 
56 http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/  - Unități de alimentație publică autorizate 

STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
CLASIFICATE - actualizare 28.05.2021 

Tip structură 
Denumirea 

unității Categoria Detalii adresă 
Nr. 

Locuri Operator economic 

BAR DE ZI ANDA 3 STELE STR. COSTACHE 
NEGRI, NR. 174 30 SC DOBRENITA SRL 

RESTAURANT 
CLASIC 

ANDA 3 STELE STR. COSTACHE 
NEGRI, NR. 174 

110 SC DOBRENITA SRL 

RESTAURANT 
CLASIC 

CASA 
CREANGA 3 STELE STR GALEAN, NR.33 150 SC C.T.G. SRL 

BUFET BAR CASA 
TRADITIILOR 2 STELE STR. COSTACHE 

NEGRI, NR. 607 37 II MATRACHE GABRIEL 
MARCEL 

BAR DE ZI MAGURA 2 STELE STR TRANDAFIRULUI 
NR3 

40 SC MAGURA SA 

RESTAURANT 
CLASIC 

MAGURA 2 STELE STR.TRANDAFIRILOR, 
NR.2 

460 SC MAGURA SA 

RESTAURANT 
CLASIC 

PORTILE 
OCNEI 

3 STELE STR. MOSOARE, NR. 
25, PENSIUNE 

96 SC COLD SRL 

BRASERIE VIVALDI 2 STELE Str. Victoriei, Nr. 70 96 PENSIUNEA VIVALDI 
S.R.L. 

TOTAL 1019  
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sistematizarea și planificarea spațială a accesibilității, atât auto cât și pietonală, cât și 
pentru o vizibilitate sporită. 

 Totodată se impune achiziționarea unor servicii de specialitate pentru realizarea 
unei Strategii de Turism a orașului stațiune Târgu Ocna și a zonei învecinate cât și pentru 
un studiu de marketing și branding a orașului și resurselor acestuia pentru viitorii 10-20 
ani, astfel încât să poată fi realizate etape concrete și cuantificabile într-un mod 
profesionist, asumat de toți actorii locali. 

  

6. Nivelul de trai 

 Pentru o evidență a dimensiunii nivelului de trai, urmărim în primul rând situația 
locativă a localității. Fondul de locuințe se detemină pe baza datelor obținute la 
recensamântul populației și locuințelor ținând seama de modificarile intervenite în 
cursul fiecarui an prin 1) intrările construcțiilor de locuințe noi, prin schimbarea unor 
spații cu altă destinație în locuințe și 2) ieșirile prin demolări, respectiv prin schimbarea 
din locuințe în spații cu altă destinație. 

Situația locuințelor existente la sfârșitul anului pe forme de proprietate, conform 
datelor statistice indică o ușoară creștere57. Pe toată perioada anilor 2013-2018 numărul 
locuințelor publice a rămas 211, iar cele proprietate private au crescut în acest interval 
cu 58 de unități, respectiv 1,13%, astfel: 

Anii 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Privat 5,084 5,104 5,109 5,122 5,138 5,142 
de Stat  211 211 211 211 211 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Conf Anuar statistic 2020 – pag 141 
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Direct legat de acest indicator este și suprafața locuibilă existentă58 calculate 
după metri pătrați arie desfășurată. 

Anii 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Privat 230,270 231,574 232,152 233,747 235,055 235,330 
Public 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 

În raport cu creșterea numărul de locuințe private, a crescut și suprafața locuibile 
existente. Astfel daca în 2013 existau 230.270 mp locuibili în 2018 suprafața locuibilă a 
ajuns la 235.330 mp, o creștere în 6 ani cu 5.060 mp, respectiv cu 2,15% față de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul de mai jos arată o fluctuație în numărul autorizațiilor de construire 
eliberate, datele sunt cele existente la nivelul UAT în ultimii 7 ani (2014-2020). 198 de 
noi locuințe au primit autorizare pentru construcție în această perioadă, concluzia fiind 
că populația este orientată mai mult pe modernizarea, renovarea și poate extinderea 
ușoară a spațiilor locative existente și mult mai puțin pe construirea de noi locuințe.  

Dacă ne raportăm la numărul locuințelor private existente în 2018, respectiv 5.124 
unități, se observă faptul că locuințele noi reprezintă doar 3,86% din totalul existent, 
gradul de dezvoltare al sectorului imobilar de locuințe private fiind subdezvoltat. 

Numărul de autorizații de construire eliberate în anii 2014-2020  a fost următorul: 

Autorizații de 
construire eliberate 

An Număr 

2014 36 
2015 24 
2016 14 
2017 32 
2018 22 
2019 35 
2020 35 
Total 198 

 
58 Conf Anuar statistic 2020 – pag 148 
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Planul urbanistic general al orașului (P.U.G.-ul) este aprobat din anul 2001 și se 
află în lucru pentru actualizare din anul 2011. 

Se impune adaptarea PUG prin extinderea de noi suprafețe cu funcționalități 
urbanistice de zone de locuit pentru înnoirea și dezvoltarea sectorului locativ, astfel 
încât noi zone ale orașului să poată oferi atractivitate, dar și să stabilizeze și să 
echilibreze nivelul prețurilor.  

 

7. Rețele de utilități și infrastructură publică 

Orașul dispune de o rețea de 
drumuri de 107,38km din care 
10,06 km drumuri naționale, 9.2 
km drumuri județene, 47,88 
drumuri orășenești și 40,25 km 
drumuri agricole. 

Rețeaua de drumuri 
naționale, județene și orășenești 
existente pe suprafața orașului 
numără 67,14km.  

Din acestea 34,85 km sunt 
asfaltate, respectiv integral cei 
19,26km de drumuri naționale și județene, iar 25,6km sunt pietruite/balastate și 6,69km 
sunt din pământ. 

Există așadar la nivelul 
străzilor orășenești un procent de 
48%, respectiv  32,29km, de 
drumuri ce necesită intervenție 
pentru modernizare integrală.   

Cele două drumuri naționale, 
ce se intersectează la nivelul 
orașului Târgu Ocna, sunt DN 12A 
și DN 12B.  

DN 12A: este un drum 
național secundar din România, cu o lungime de 113km, care leagă Miercurea Ciuc de 
Onești, trecând Carpații Orientali (Munții Ciucului și Munții Tarcău) pe valea Trotușului. 
Are o lungime de 8,04km pe raza orașului, face legătura către orașul stațiune Slănic 
Moldova, este cel mai aglomerat datorită traficului național de tranzit și este împărțit 
adminitrativ conform nomenclaturii stradale în: 

 

 

 

 

Str. Costache Negri 2.67 km 
Str. Poieni 3.77 km 

Str. Ferdinand I 1.60 km 

Total DN 12A 8,04km 

Asfaltate
52%

Petruite/Balastate
38%

Pământ
10%

STAREA DRUMURILOR

Naționale
9% Județene

9%

Orășenești
45%
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DN 12B: este un drum național secundar din România, de doar 18 km, care leagă 
orașele Târgu Ocna și Slănic Moldova. Are punctul de plecare și o lungime de 2,02km pe 
raza orașului Târgu Ocna.  

 

 

 

 

 

 

Din rețeaua de drumuri fac parte totodată 96 de poduri și podețe din care 94 sunt 
aferente traficului rutier și 2 sunt pietonale. Din cele 94 de poduri doar 4 sunt 
modernizate restul de 90 de poduri fiind nemodernizate, iar din cele două pietonale 
doar unul este modernizat. 

Rețeaua de preluare a apelor pluviale se regăsește de-a lungul întregii 
infrastructuri de drum național și pe aproximativ 50% din străzile orășenești, fiind încă 
necesare investiții pentru modernizarea și extinderea preluării apei pluviale pe restul 
străzilor.  

Trotuarele pentru accesul pietonal sunt bine delimitate și organizate în zona 
centrală și de agrement a orașului (Parcul Măgura), însă necesită modernizare, adaptare 
la trecerile de pietoni pentru persoanele cu dizabilități și conexiuni mai bune între 
obiectivele orașului. Aproximativ 50% dintre străzile orășenești nu au trotuare. 

Prin proiectul”Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în 
stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna“ (Axa prioritara 7.1), aflat în faza de licitație, 
se vor realiza urmatoarele obiective până la finalul anului 2021: 

- Modernizare/reabilitare străzi -  8,246 km  
- Execuție trotuare – 13 790 mp 
- Parcări – 47 locuri de parcare din care 6 pentru pentru persoane cu dizabilități 
- Amenajare piste de biciclete – 3,310 km 
- Modernizare și amenajare spații verzi, zone de agrement și recreere, suprafața 

propusă a fi amenajată – 55 322 mp. 
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Spațiile de parcare există la și în apropierea majorității obiectivelor publice cât și 
de-a lungul drumului DN 12A pe toată zona central a orașului pe ambele sensuri de mers. 

O problemă majoră o reprezintă gradul mare de încărcare a infrastructurii rutiere 
cu autovehicule în anumite perioade ale anului, datorită numărului mare de turiști cât 
și interesului pentru instituția Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare 
Tg. Ocna în anumite perioade ale anului. 

Se impune realizarea unei analize de trafic și achiziționarea de servicii de 
specialitate sau organizarea concurs de soluții ale unor arhitecți urbaniși în crearea unor 
funcționalități urbanistice în zonele predispuse la astfel de aglomerări/încărcări, chiar 
și provizorii în primă fază pe un orizont scurt de timp, dar care să prevină și să organizeze 
mai bine aglomerările ce apar sezonier pe parcursul anului. Spre exemplu identificarea 
unei soluții de parcare pentru minim 200 de locuri între strada Tisești și strada Podei 
care să deservească perioadele de aglomerație din jurul Școlii Naționale de Pregătire a 
Agenților de Penitenciare când accesul pe strada Tisești este extrem de îngreunat. 

Iluminatul public este modernizat integral pe lungimea tronsonului de drum 
național, cât și în zonele centrale și de interes public. Există totodată un proiect aprobat 
prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public sesiunea 24 iulie-22 sept 2020 gestionat de 
către Administrația Fondului pentru Mediu, din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor59, ce urmează a fi implementat pentru modernizarea majorității rețelei. 

 Din perspectiva calității rețelelor de apă și apă uzată/canalizare, Orașul Târgu 
Ocna este încadrat ca zonă de aglomerare urbană între 10.000 – 100.000 l.e. (locuitori 
echivalenți) ce funcționează necorespunzător datorită depăşirilor valorilor limită la 
azotaţi, fosfaţi, CBO5, detergenţi şi amoniu.60 

 Rețelele de apă și canalizare se prezintă astfel61: 

 

REȚEA de km Vechime/ Anul înființării 
Apă 49.6 6.50 km  rețea în funcțiune din anul 1973-1974  

24.9 km  retea în funcțiune din anul 1978-1984  
2.4 km  retea în funcțiune din anul 1986-1989  
15.80 km  retea în funcțiune din anul 2001-2005 

                        
Apă uzată/ 
Canalizare 

38.03 16.90Km   retea  în funcțiune din anul 1968 

 
21.13 Km  retea în funcțiune din anul 2019 

 
59 https://afm.ro/main/programe/iluminat_public/2020/lista_cereri_aprobate_2020_12_08.pdf  
60 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf - pag. 84 
61 Conf. Inidicatori si date furnizate de UAT Orașul Tărgu Ocna 
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Stația de epurare existentă:  

*treaptă mecanică şi biologică                      Sursă: Compania Regională de Apă Bacău 

Sistemul de alimentare cu apă Dărmănești deserveşte Orașul Târgu Ocna. 

Pe lângă staţia de tratare Cărăboaia, sistemul Dărmăneşti include la Vâlcele o stație 
de clorinare cu facilităţi de dezinfecţie la o capacitate de 200 l/s. 

Schema de alimentare cu apă, pentru localitatea Târgu Ocna, include două 
rezervoare de înmagazinare cu volumul util de V1 = 2,500m3  (Tisiești), respectiv V2 = 
100m³  (Vâlcele). 

Există două staţii de pompare: 

1. Staţie de pompare pe aducţiunea la Rezervor Vâlcele (utilizată în cazul în care nu 
se poate realiza corespunzător alimentarea gravitaţională) 

2. Staţie de pompare la Rezervor Vâlcele pentru o parte a cartierului Vâlcele, care 
nu poate fi alimentat gravitaţional.62  

În aglomerarea Târgu Ocna colectarea apei uzate este realizată în prezent pentru 
cca 6.600 locuitori echivalenți ce sunt racordati. Gradul de conectare este de 54%. 

Oraşul Târgu Ocna are un sistem separativ de canalizare: sistemul pentru 
canalizarea apelor uzate menajere este alcatuit din 16,9 km de conducte de beton şi 
PVC, cu diametre cuprinse între 250 mm şi 500 mm, iar sistemul pentru canalizarea 
apelor pluviale a fost construit în 1984 şi are o lungime totală de 5,9 km din care 2,1 km 
sunt colectoare principale. 

Reţeaua de canalizare menajeră evacuează apă uzată la staţia existentă de 
epurare a oraşului. Staţia de epurare existentă, este operată fără facilităţi de epurare 
terţiară. Capacitatea acesteia este de 126 m3/h. 

 
62 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf - pag 101 
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Pentru eliminarea nămolurilor, suprafaţă paturilor de uscare existente este de 
750 m². 

Sistemul de canalizare nu acoperă în întregime toate localităţile aglomerării. 

Lucrările de realizare a staţiei de epurare Tg. Ocna sunt în curs de finalizare. Această 
staţie este dimensionată pentru 15.926 l.e. . 

În data de 03 decembrie 2020, s-a semnat Contractul de finanțare pentru ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 
2014-2020” între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, și S.C. COMPANIA 
REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de Beneficiar. 

Obiectivul acestui Proiect major de investiții este Creşterea nivelului de colectare 
şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă 
potabilă a populaţiei din Județul Bacău. 

În cadrul acestui Contract de Finanțare se vor realiza lucrări de infrastuctură de 
alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în 41 de Unități 
Administrativ Teritoriale din județul Bacău, Târgu Ocna fiind una dintre ele. Proiectul 
este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reţeaua energetică. 

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

Toate cartierele oraşului sunt electrificate. Lungimea rețelei este de 64km și este 
în funcțiune din 1954. Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică 
se face din reţeaua electrică de joasă tensiune aeriană, prin console pozate pe clădire. 

 

 
63 https://mfe.gov.ro/proiecte-de-apa-apa-uzata-10-contracte-noi-semnate-incepand-cu-noiembrie-2019/ ,  
https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/asistenta-tehnica-poim-2014-2010/comunicat-de-presa-semnare-contract-de-
finantare-decembrie-2020  
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Cheltuielile cu 
energia electrică 

a UAT (RON)64 
2014 686,221 
2015 661,365 
2016 541,902 
2017 477,422 
2018 415,018 
2019 583,873 
2020 535,989 

 Energia termică este asigurată cu centrale termice de apartament pentru 
cetăţenii care locuiesc la blocuri, cu gaze naturale şi combustibili solizi pentru cetăţenii 
din cartierele cu case. Instituţiile sunt încălzite cu centrale termice cu gaz. Începând cu 
anul 2003 a început refacerea sistemului de încălzire a instituţiilor de învăţământ din 
oraş şi dotarea acestora cu centrale termice proprii. 

Toate blocurile din oraş sunt racordate la reţeaua magistrală de gaz metan.65 

Rețeaua de gaze naturale are o lungime de 45km și este în folosință din anul 1975. 

 

 

Colectarea deșeurilor este realizată de către societatea proprie SC COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE SA TARGU OCNA. Aceasta a fost înfiinţata prin reorganizarea 
Serviciului public de gospodărie comunală şi funcţionează în baza Legii nr. 31/1991. 
Acţionar unic la aceasta societate este orașul Târgu Ocna, prin Consiliul local, conform 
Actului constitutiv aprobat prin H.C.L. nr. 37/2010. 

Un rol importat îl va avea în adaptabilitatea societății pentru identificarea și 
realizarea de parteneriate locale, inclusiv prin implicarea și susținerea administraței 

 
64 Conf. Inidicatori si date furnizate de UAT Orașul Tărgu Ocna 
65 http://www-old.anpm.ro/upload/81300_Plan_Manag_MaguraTgOcna.pdf  
66 Conf. Inidicatori si date furnizate de UAT Orașul Tărgu Ocna 
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locale, pentru trecerea, adaptarea și implementarea conceptului de management al 
deșeurilor și trecerea către o economie circulară67.  

Acest concept va avea un rol extrem de 
important atât în eficientizarea consumului de 
materii prime, dar și implicit în protejarea 
mediului și al contribuției către tranziția 
verde.  

 Măsuri precum prevenirea deșeurilor, 
proiectarea ecologică și reutilizarea ar putea 
economisi până la 8% din cifra de afaceri 
anuală a agenților economici și ar contribui 
totodată la reducerea emisiilor totale de gaze 
cu efect de seră cu 2-4%. 

Un astfel de model implică parteneriate 
locale de producție și consum care duc la partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea 
și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul 
de viață al produselor este extins. 

În practică, aceasta implică reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs 
ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în 
cadrul economiei de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou, 
creând astfel o valoare suplimentară. 

 Referitor la reţeaua de comunicaţii a orașului, acesta beneficiază de acoperire 
din partea principalilor furnizori de servicii de telefonie fixă, mobilă și internet existente 
pe piață. 
 

8. Infrastructura pentru educaţie 

La nivelul orașului funcționează 12 unități educaționale publice: 

- 6 grădinițe; 

Grădinițele Piticot A și B au fost 
modernizate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală în baza unor contracte 
semnate în anul 2018. 

 
67 https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-
si-beneficii  

Gradinița "Floare de Colt" 
Gradinița cu program prelungit "Piticot A "  
Gradinita cu program prelungit "Piticot B " 
Gradinita nr. 3 
Gradinita nr. 8 
Gradinita" Ana Maria Dorni" 
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- 2 școli gimnaziale – Școala nr.1 și Școala nr. 2; 

 Pentru aceste două școli există două proiecte 
depuse pe POR 2014-2020 pe Axa 10.1, respectiv:  

 “Dezvoltarea, modernizarea și dotarea 
infrastructurii operaționale din cadrul Școlii nr.1, 
oraș Târgu Ocna, jud.Bacău“ – aflat în faza de 
licitație 

 “Modernizare, dotare și reabilitare Școala 
Gimnazială nr.2, oraș Târgu Ocna, jud.Bacău 
“ – aflat în faza de evaluare la ADR Nord-Est. 

- Colegiul Național ”Costache Negri”; 

 S-a obținut o finanțare prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală pentru proiectul de 
“Modernizare și dotare Colegiu 
Costache Negri, oraș Târgu Ocna, 
jud. Bacău“. Proiectul se află în 
stadiu de execuție a lucrărilor. 

- Liceul Tehnologic; 

- Clubul elevilor; 

- Centrul Multifuncțional tip creșă în zona Tisești – pentru care s-a obținut o 
finanțare prin PNDL prin proiectul “Construirea și dotarea Centrului Multifuncțional tip 
creșă în zona Tisești, oraș Târgu Ocna, jud. Bacău “.  Proiectul se află în faza de execuție 
a lucrărilor. 

Cu toate că majoritatea corpurilor de clase ale școlilor au fost modernizate sau 
sunt în curs de modernizare, infrastructură pentru educație are nevoie de dotări 
adaptate contextului mondial al pandemiei, în special pe latura de digitalizare, atât 
pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, dar și în sfera modernizării și reabilitării 
spațiilor pentru creșterea gradului de siguranță, accesibilitate și de eficiență energetică. 

Totodată este necesară crearea unor parteneriate reale cu agenții economici 
locali, în primă fază cu cei mai mari angajatori, prin care oferta educațională să fie 
adaptată cerințelor locale, urmărind să ofere avantaj tuturor părților implicate și 
implicit autorității locale prin consolidarea oportunităților de dezvoltare locală a 
resursei umane. 

Populația școlară pe niveluri de instruire în anii 2015-201968 a avut o evoluție 
constantă a numărului elevilor, fără diferențe majore, și se prezintă astfel: 

 
68 Conf. Anuar statistic 2017-2020 
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Populația școlară 2015-2019 

Anii Gădinițe Primar și 
gimnazial Licee Școli 

profesionale Postliceale TOTAL 

2018/2019 380 1210 762 247 261 2860 
2017/2018 364 1239 780 265 286 2934 
2016/2017 344 1198 762 295 259 2858 
2015/2016 374 1205 769 280 240 2868 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderea majoritară a elevilor este în cadrul învățământului primar și gimnazial. 
Anul școlar cu cei mai mulți elevi a fost 2017/2018 iar anul cu cei mai puțini elevi a fost 
2016/2017. 

Personalul didactic pe nivelurile de instruire  

Personal didactic 2015-2019 
   

Anii Preșcolar Primar și 
gimnazial 

Liceu Postliceale TOTAL 

2018/2019 25 70 37 25 157 
2017/2018 26 77 59 25 187 
2016/2017 26 78 68 20 192 
2015/2016 26 62 67 17 172 
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 Efectivul personalului didactic a avut o ușoară creștere în anii 2016-2018, urmată 
de o scădere spre anul 2019. 

 Ponderea majoritară a cadrelor didactice se regăsește în cadrul claselor primare 
și gimnaziale, urmate de cele de liceu. Dintre cele două grupe se observă o scădere 
aproape la jumătate a cadrelor didactice de liceu în 2019 față de 2015, mai exact de la 
67 la 37.  

 

9. Infrastructura sanitară și de servicii sociale 

La nivelul orașului există o Substație de Salvare Târgu Ocna a Serviciului de 
ambulanţă al Judeţului Bacău. 

Localitate este deservită de către 5 cabinete pentru medicină de familie, 7 
cabinete de medicină internă, 7 cabinete pentru stomatologie,  un laborator de tehnică 
dentară, 5 laboratoare medicale și 5 farmacii. 

Structura paturilor de spitale, la sfârșitul anului 2018, pe localitățile din județul 
Bacău69  în sistemul public era următoarea: 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Orașul Târgu Ocna nu are un spital, singura unitate de acest fel fiind 
Penitenciarul-Spital Târgu Ocna ce are un regim special închis pentru asistența 
medicală a deținuților din unitățile arondate. În cadrul spitalului funcţionează un 
ambulatoriu de specialitate, există laborator de analize medicale, iar medicul 
epidemiolog din spital asigură şi monitorizarea epidemiologică a unităţilor arondate. 

Din punct de vedere al resursei balneare în Orașul Târgu Ocna aceasta este la 
dispoziția celor interesați prin: 

 
69 Conf. Anuar statistic al Județului Bacau 2020 – pag 172 
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- Centrul de tratament balnear Parc Măgura70 cu o suprafață de 1.019 mp format 
din baza de tratament cu spațiile de 
testare medicală, spațiile de 
fizioterapie, întreținere și recuperare 
precum și spațiile tehnice aferente. 
Acest corp de clădire este construit din 
două aripi dispuse simetric în fiecare 
dintre ele urmând a funcționa cabinete 
pentru tratamente de fizioterapie, 
kinetoterapie, electroterapie, băi 
galvanice, împachetări cu parafină, 
dietoterapie, masaj recuperatoriu, duș subacvatic, tratamente aerosoli, cabinet de 
înfrumusețare și drenaj limfatic. 

- Baza de tratament pentru afecţiunile aparatului respirator de la Salina Târgu 
Ocna, administrată de către Societatea Națională a Sării71: 

Determinările aeroionizării din incinta salinei se situează cantitativ între 250-400 
ioni pozitivi/cm³. Determinările chimice au arătat în general, absența 
aeropoluanților, un pH ușor acid al aerului, prezența ionilor de Na, Ca, Mg.  

Evaluările aeromicroflorei au 
demonstrat un înalt grad de puritate 
al aerului, atât vara, cât și iarna. 
Astfel sunt oferite în interiorul 
salinei următoarele servicii:     

 Servicii de bază: 
 transportul în salină – accesul se face 

pe un plan înclinat, spiralat, de 3,2 
km lungime, cu microbuzele Salinei; 

 tratament cu aerosoli naturali salini; 
 vizitare salină și agrement: terenuri de sport (baschet, mini-fotbal, tenis de câmp, 

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

 Servicii conexe : 
 punct de vânzare produse 

alimentare (bufet și terasă) și 
suveniruri; 

 
70 https://www.orasul-targuocna.ro/primarie/centrul-balnear-parc-magura/  
71 http://www.salrom.ro/targu-ocna.php  
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 organizarea de expoziții de lucrări de artă (sculpturi, picturi pe sare); 
 vizitarea Muzeului sării; 
 vizitarea sau participarea la slujbe religioase în biserica „Sfânta Varvara”, 

amenajata într-una din galeriile salinei. 

Turiștii beneficiază de serviciile unui cadru medical și ale unui profesor de sport, 
de un cabinet medical dotat cu aparatura de specialitate pentru intervenții de 
urgență și un salon cu patru paturi. Programul de tratament cuprinde: odihnă, 
gimnastică medicală generală și respiratorie, jocuri distractive și sportive (șah, 
tenis, baschet), plimbări, alergări cu caracter de antrenament moderat la efort, 
programe de educație sanitară. 

 

 - Centrul SPA din cadrul Complexului Hotelier 
Măgura 3*72 

 

 

 

- Centrul SPA din cadrul Complexului 
Turistic ”Creangă” 4*73 

  

 

 

- SPA-ul din cadrul Pensiunii La Porțile 
Ocnei74 

 

 

 

- Ștrandul cu apă sărată din cadrul Salinei 
Târgu Ocna. 

 

 

 
72 http://hotelmagura.ro/centru-s-p-a/  
73 https://casacreanga.ro/spa-wellness/  
74 https://portileocnei.ro/oferta-spa-primarian-ocna-cazare-ocna/  
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Toate aceste 4 centre moderne pun la dispoziție piscine cu grad de salinitate între 
10%-20% ce pot tratează următoarele afecțiuni: 

- Musculare, articulare, reumatismale, artroze și preartoze. 

- Spondiloze, stări după entorse, fracturi, luxații ale membrelor, tratate ortopedic, 
afecțiuni ale organelor genitale feminine (infertilitate); tulburări funcționale genitale la 
femei, Circulație periferică deficitară, activități în condiții de frig și umezeală. 

- Afecțiuni endocrine cu deficit hormonal, afecțiuni repetate ale căilor respiratorii 
superioare asociate bolilor reumatismale. 

- Pentru copii: Întârzieri de creștere în greutate și înălțime, stări post rahitice, 
scolioze, cifoze, obezitate, amigdalite, faringite, otite, sinuzite, bronsite, polipi. 

 

9.1 Servicii sociale 

Există două structuri care gestionează servicii de specialitate pentru persoanele cu 
dizbilități ce sunt în administrate de către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) din cadrul Consiliului Județean Bacău: 

1. Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilități75 (CRRPD).  
Acesta a fost înfiinţat în anul 2006 
ca urmare a finanţării proiectului 
în cadrul “Schemei de granturi 
pentru reforma instituţională în 
sectorul protecţiei persoanelor cu 
dizabilități”, linie bugetară 
PHARE/2003/005-551.01 şi se 
înscrie în domeniul intervenţiilor 
care vizează restructurarea/ 
închiderea instituţiilor de tip 
vechi de mare capacitate, destinate protecției speciale și persoanelor cu 
handicap, în sistem rezidențial. 
Solicitanţii sunt admişi în unitate numai dacă serviciile oferite pot răspunde 
cerințelor de îngrijire, recuperare ale acestora, cerinţe stabilite printr-o 
evaluare complexă multidisciplinară. 

2.   Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor cu Dizabilități, Costache 
Negri76 (CIAPD) oferă servicii de îngrijire și asistență de specialitate unui număr 
de 50 beneficiari. 

Serviciile oferite sunt: 

 
75 https://www.dgaspcbacau.ro/organizare/centre-adulti/centrul-de-recuperare-si-reabilitare-a-persoanei-cu-dizabilitati-targu-
ocna/  
76 https://www.dgaspcbacau.ro/organizare/centre-adulti/centrul-de-ingrijire-si-asistenta-a-persoanelor-cu-dizabilitati-costachi-
negri-targu-ocna/  
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- de îngrijire; 
- medicale; 
- de asistență psihologică; 
- de asistență socială; 
- de ergoterapie (diverse activităţi 
de abilitare manuală, confecţionare 
obiecte decorative, produse 
specifice sărbătorilor, audiţii 
musicale; servicii de recuperare: 
masaj) 

3. În stadiu de execuție este și proiectul “Servicii comunitare pentru persoane 
adulte cu dizabilități “ desfașurat  în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău 
constând în construirea a 4 locuințe protejate precum și reabilitarea - 
modernizarea clădirii existente pentru înfiintarea unui centru de zi în str. 
Tisesti, nr.45. Finanțarea este asigurată prin Axa prioritara 8.3 din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020.  

 

Societatea civilă este implicată prin: 

- Centrului de Plasament Capela misionară „Sfântul Ierarh Spiridon”77 sau 
Şcoala de Arte şi Meserii (din 2006): 

În anul 2000, s-a decis la Centrul Eparhial că este oportună prezenţa unui preot 
misionar la Centrul de Plasament, nr. 4, din Târgu-Ocna, pentru cei 235 copiii orfani 
aflaţi în acest Centru, majoritatea ortodocşi. 

Misiunea de a îndruma aceşti copii şi tineri 
a primit-o tânărul preot Valentin Ilie, care încă din 
vara anului 2000, a dorit să ridice şi un locaş 
specific de închinare. În acest demers a avut 
sprijinul şi binecuvântarea Prea Sfinţitului Ioachim 
Băcăoanul şi ajutorul efectiv şi energic al Prea 
Cucernicului Preot Protopop Constantin Alupei, ca 
şi dragostea şi înţelegerea autorităţilor, atât a 
Consiliului Judeţean, cât şi a Primăriei.  

După formalităţile de încredinţare a 
terenului şi a unei clădiri vechi, care funcţionase 
cu ani în urmă ca spital al Centrului de Plasament, 
în care erau îngrijiţi după Revoluţia din 1989, peste 900 de copii, în februarie 2001 au 
început efectiv lucrările pentru amenajarea acestei biserici cu hramul „Sfântului Ierarh 
Spiridon.” Lucrările au fost majore, s-a suspendat practic acoperişul, şi s-au construit 
zidurile locaşului, cu structură de rezistenţă adecvată. Până în anul 2007, s-a realizat cu 
ajutorul donaţiilor credincioşilor de pe Valea Trotuşului, pictura, înlocuirea acoperişului 
şi a turlei, ridicarea unei clopotniţe şi a unei troiţe şi altele. 

 
77 https://protoieria-onesti.ro/centru-de-plasament/  
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Din 2006, instituţia Centrului de Plasament a fost înlocuită de Şcoala de Arte şi 
Meserii, biserica adresându-se, în primul rând tinerilor şi copiilor din şcolile aflate în 
vecinătate, dar şi vizitatorilor staţiunii turistice Târgu-Ocna, care, în căutarea izvoarelor 
de apă minerală din parcul staţiunii, pot descoperi şi un alt Izvor, al apei celei vii şi 
dătătoare de viaţă. Din anul 2008, slujeşte Preotul Mircea Ilie. 

- Proiectul „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor” 
(2018-2022) o inițiativă în parteneriat a Consiliul Județean Bacău, Inspectoratul Școlar 
Județean Bacău, Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare 
Profesională, Asociația Internațională Step by Step, Ministerul Educației Naționale și 
UNICEF în România pentru a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul 
copilăriei timpurii și la îmbunătățirea cadrului de implementare a acestora la nivel 
național, județean și local, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educație timpurie 
incluzivă de calitate. 

Prin acest proiect, 11 comunități din județul Bacău, 11 comunități din județul 
Brașov și un sector din municipiul București beneficiază de implicarea mai multor echipe 
de specialiști (din domeniul educației, al sănătății, al protecției sociale, ONG-uri, culte 
religioase, oameni de afaceri etc.) pentru a dezvolta strategii în domeniul copilăriei 
timpurii care să fie adaptate fiecărei comunități în parte. 

Din perspectiva locuințelor sociale în anul 2020 a fost finalizat proiectul 
“Construire bloc de locuințe pentru tineret în orașul Târgu Ocna, jud. Bacău“ (48 spații 
locative) finațare asigurată prin Agenția Națională de Locuințe. 

  

9.2 Societatea civilă – ONG-uri 

Din societatea civilă fac parte la nivelul Orașului Târgu Ocna un număr de 3379 de 
Organizații Non Guvernamentale, funcționale d.p.d.v. juridic, din care 32 sunt Asociații 
și o Fundație. Scopurile declarative ale acestora acoperă în general zona socială, 
culturală, sportivă și istorică. 

 
Asociațiile din Orașul Târgu Ocna 

  

 
Denumire Nr. 

înregistrare 
național 

Adresa Reprezentant 

1 "ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR 
GENEROZITATE TÂRGU 
OCNA" 

16902/A/2010 STR. OITUZ NR. 3 NECULCEA CARMEN – 
Preşedinte 

 
78 Conf. Anuar Statistic al Județului Bacău anul 2020 – pag 181 
79 http://www.just.ro/en/registrul-national-ong/  

Personalul sanitar la sfârșitul anului 201878 
    

Specializare Medici  Medici de 
familie 

Medici 
dentiști 

Personal sanitar 
mediu 

Farmaciști 

Sector Public Privat Privat Privat Public Privat Public Privat  
8 10 5 5 67 29 1 4 
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2 "ASOCIAŢIA TINERILOR DIN 
TARGU OCNA" 

17087/A/2011 STR. CPT. BUŞILĂ, 
BL.A11, SC.C, AP.6 

DUMITRASCU CARMEN-
CRISTINA - preşedinte 

3 ASOCIATIA FIORDALISO 109/A/1997 STR.DANIELA 
CAUREA NR. 19 

 

4 ASOCIATIA "COLUMBOFILA" 
TROTUS 

84/A/1994 STR.GARII NR.1 POPA CLAUDIA - Președinte 

5 ASOCIATIA DE 
BACKGAMMON 
DRAGANUTA - TÂRGU OCNA 

2672/A/2006 STR. COSTACHE 
NEGRI, BL. A-10, 
PARTER 

 

6 ASOCIATIA CULTURALA 
MULTIART TG.OCNA 

1812/A/2005 STRADA TĂBĂCARI 
NR.37 

 

7 ASOCIAŢIA "SPERANŢA 
TROTUŞULUI" 

4257/A/2007 STR.REPUBLICII 
NR.21 

 

8 ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR 
ŞCOLII DE PREGĂTIRE A 
AGENŢILOR DE 
PENITENCIARE TÎRGU OCNA 
- ALUMNI 

17081/A/2011 STR. TISEŞTI NR. 
137 

Preşedintele Consiliului 
Director şi al Asociaţiei: 
Adrian LUPAŞCU 

9 ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV 
TB GYM 

19657/A/2014 STR. REPUBLICII 
NR. 53 

DRAGULELEI DUMITRU 

10 ASOCIAŢIA CULTURAL 
FOLCLORICĂ DATINI 
TROTUŞENE 

23772/A/2017 B-DUL REPUBLICII, 
BL.F2, SC.B, AP.12, 
ET.3 

Gîtu Vasile 

11 ASOCIAŢIA EUROMULTIART 
ROMANIA 

25457/A/2019 STR. TĂBĂCARI 
NR. 37 

SFÂRLEA FLORICA 

12 ASOCIAŢIA HARMONIC CLUB 27475/A/2018 STR. VIIŞOARA NR. 
10 

Teleagă Mihai 

13 ASOCIAŢIA 
INTERNAŢIONALĂ A 
POLIŢIŞTILOR-SECŢIA 
ROMÂNĂ-REGIUNEA 3 
BACĂU-FILIALA TG.OCNA 

16907/A/2010 Tg.Ocna, str. 
Costache Negri, 
nr. 130, judeţul 
Bacău 

COMITETUL EXECUTIV 
REGIONAL: 
· Preşedinte – LAZĂR 
ALEXANDRU 

14 ASOCIAŢIA OAMENILOR CU 
ATITUDINE EDUK-AT 

26162/A/2017 STR. TĂBĂCARI 
NR. 20A 

 Cibotaru Simona-Andreea 

15 ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR - 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 
TG.OCNA 

17292/A/2014 STR. N.ARBĂNAŞ 
NR. 4-6 

PATRICHI CRISTINA 
GEORGETA 

16 ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DIN 
COLEGIUL COSTACHE NEGRI 
TG.OCNA 

17288/A/2014 STR. COSTACHE 
NEGRI NR. 39 

PREŞEDINTE-NEGHINĂ 
CRISTINA 

17 ASOCIAŢIA SFÂNTA 
ANASTASIA ROMANA 

26161/A/2017 STR. COSTACHE 
NEGRI NR. 94, 
JUD. BACĂU 

Butucaru Silviu 

18 ASOCIAŢIA „OPEN SHELTER, 
OPEN MIND” TG.OCNA 

27123/A/2018 STR. VÎLCELE NR. 
147 

Zamfir Gabriel 

19 MARTIAL ARTS SSILUM TAE 
KWON DO ASSOCIATION 

378/A/2001 TR. VICTORIEI BL. 
F 11, AP. 2, ETAJ 2 
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20 MOLDAVIS GYM 
BODYBULDING 

258/A/1995 STR. TROTUS NR. 
2 

 

21 "CONSULTANŢĂ ŞI MEDIERE-
TROTUŞUL" 

17076/A/2011 TG.OCNA, STR. 
C.NEGRI, BL.C5, 
AP.2, PARTER 

CRISTIA VASILE 

22 ASOCIATIA CULTURALA 
MULTIART TG.OCNA 

1812/A/2005 
  

23 ASOCIATIA EDILITAR S.A. TG. 
OCNA 

127/A/1997 STR.COSTACHE 
NEGRI NR. 110 

 

24 ASOCIATIA FAMILIA 333/A/1994 STR.CAPITAN 
BUSILA BL. A. 8 
SC. A AP. 13 

 

25 ASOCIATIA MAICA ANNA 
MARIA ADORNI FILIALA 
TG.OCNA 

2517/A/2002 STR.AVRAM 
IANCU NR.21 

 

26 ASOCIATIA PERSOANELOR 
CU HANDICAP LOCOMOTOR 
TG.OCNA 

4438/A/2002 Str. REPUBLICII 
NR.39 

 

27 ASOCIATIA PRO ACTIV 
MEMORIA TARGU OCNA 

16079/A/2012 Str. REPUBLICII, 
BL.F3, SC.B, AP.5 

 

28 ASOCIATIA SALARIATILOR 
SALINA TG.OCNA 

149/A/2005 STRADA SALINEI 
NR.12 

 

29 ASOCIATIA SPORTIVA  CU 
SECTIE DE FOTBAL OITUZ 

84/A/1999 STR.COSTACHE 
NEGRI NR. 110 

 

30 ASOCIATIA TROTUSUL 3252/A/2002 STR REPUBLICII 
BL.F.4 SC.B AP.8 

 

31 ASOCIAŢIA "CANTORES 
ANIMAE" 

17087/A/2013 STR. C.NEGRI, 
BL.F1, SC.B, AP.10 

GHINEŢ CĂTĂLINA 

32 ASOCIAŢIA "PRO - ACTIV 
MEMORIA" TÂRGU OCNA 

16079/A/2012 Str. REPUBLICII , 
BL.F.3 , SC.B. AP.5 
, JUDEŢUL BACĂU 

CHERTIŢIE IOAN 

 
 

FUNDAȚII 
  

1 SFANTUL VARSAVA 38/B/1999 STR.COSTACHE NEGRI 
BL.G-4 SC.A AP.7 

 

10. Cultura și Sport 

Cultura este un ansamblu de influențe care înrădăcinează un specific local în 
rândul oamenilor unei comunități pe toate sectoarele de activitate. 

Evoluția Orașului Târgu Ocna a oferit un bogat patrimoniu istoric, arhitectural și 
cultural, în principal din exploatarea bogăției zăcământului de sare, dar și din 
perspectiva evenimentelor întâmplate în cele două Războaie Mondiale. 

Monumentele comemorative contribuie la imaginea culturală a orașului și la 
menținerea spiritului de recunoștință față de capacitatea de sacrificiu. Astfel regăsim: 
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 Monumentul Eroilor Independenţei (1877 - 1878) – a fost ridicat în anul 1910 și 
este format dintr-un obelisc, cu înălţime de 4 m, așezat pe un soclu și un postament 
în trei trepte, cu un vultur de bronz cu aripile deschise în partea superioară a 
monumentului; 
 Monumentul Eroilor de pe dealul ”Măgura” - monumentul este unul dintre cele 
mai impresionante monumente ridicate în memoria ostaşilor căzuţi în primul război 
mondial. A fost ridicat între 1925 - 1928, în amintirea celor peste 14 mii de soldaţi 
români ce au luptat şi au căzut eroic pe frontul de la Oituz - Coşna – Cireşoaia. 
Monumentul Eroilor cuprinde un parter și două etaje, legate printr-o scară interioară 
circulară, are o înălţime de 22 m și este în întregime ridicat din piatră cioplită și are 
formă de obuz. 

Până la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, era păzit zi și noapte de 
ostașii din garnizoana orașului. După război, Monumentul a fost lăsat în paragină, dar 
între anii 1972-1974, el va fi renovat și deschis ca muzeu. În încăperile sale sunt 
expuse documente şi diverse obiecte prin care se evocă luptele purtate de români în 
primul război mondial; 

 Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – acesta se află în cimitirul eroilor 
din cartierul Poieni. 
 Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial - acesta se află în faţa Casei de 
Cultură, din anul 1992; 
 Troiţa închinată deţinuţilor politici morţi în închisoarea de la Tîrgu Ocna în anii 
1950-1954 – aceasta a fost ridicată în anul 1991de către deţinuţii politici 
supravieţuitori ai Penitenciarului din Tg. Ocna. 

Cele 24 de monumente istorice80 recunoscute și înregistrate la nivel național de 
Ministerul Culturii, dintre care: Situl arheologic cu cetatea ”Utidava” din cartierul Podei, 
Mormântul lui Costache Negri din curtea fostei Mănăstiri Răducanu, Casa Borisof, Fosta 
Mănăstire Răducanu, integrează perfect evoluția localității și pot deveni un punct de 
plecare în conturarea poveștilor locale menite să atragă pe toți cei ce ajung aici. 

Majoritatea clădirilor și inițiativelor private, din toate sectoarele evidențiate în 
analiza de mai sus, contribuie la conturarea unei imagini a orașului, însă oamenii sunt 
cei care le dau viață prin motivația și pasiunile lor. Astfel o serie de personalități care 
aduc greutate sectorului cultural local dar și național au pornit din acest oraș și sunt 
prezentate pe pagina de internet Colegiul Național “Costache Negri” din Târgu Ocna – 
prin lucrarea De la tradiție la modernitate (1918-2018) a dlui prof. Corneliu Stoica81. 

Mai amintim de asemenea și pe: 

 Gabriela Adameșteanu (n. 1942 Târgu Ocna), scriitoare, jurnalistă și traducătoare 
 Ovidiu Bufnilă (n. 1957, Târgu Ocna), prozator român de science-fiction 
 Ion Diaconescu (1915 Târgu Ocna - 1945), pictor; împreună cu Nicu Enea a pus 

bazele Pinacotecii Municipale Bacău 
 Mihai Drăgan (1937 Viișoara, Târgu Ocna - 1993), critic și istoric literar, filolog 

 
80 https://www.patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-BC.pdf 
81 https://costachenegri.ro/personalita%c8%9bi/  
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 Mihail R. Sturdza (1886 -1980 Târgu Ocna), diplomat, doctor în drept internațional, 
memorialist, ministru al afacerilor străine; membru al mișcării legionare; membru 
al Guvernului Național Român de la Viena condus de Horia Sima82. 

 Costache Negri (n. 14 mai 1812, Iași, Principatul Moldovei – d. 28 septembrie 1876, 
Târgu Ocna, Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești) a fost un scriitor, 
om politic și patriot român. 

Dintre evenimente culturale desfășurate la nivelul orașului amintim: 

 Târgurile cu produse artizanale și meșteșugărești; 
 Lansări de cărţi și alte evenimente literare; 
 Evenimente culturale cu ocazia Zilei Eroilor – 29 mai; 
 Cupa staţiunii Tg Ocna la table/ backgammon; 
 Concurs de mountain bike; 
 Evenimente culturale/concerte/teatru/evenimente sportive desfășurate în 

Salină; 
 Cupa Măgura la judo; 
 Conferinţe de specialitate; 
 Evenimente culturale în aproprierea sărbătorilor de iarnă/pascale; 
 Manifestări culturale prilejuite de Ziua Naţională a României – 1 decembrie; 

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

 Alte evenimente culturale derulate de instituţiile de învăţământ și 
Penitenciar. 

Dintre clădirile cu stil și valoare arhitecturală menționăm: 

 Şcoala secundară de fete - "Principesa Elena"; 
 Gimnaziu teoretic de băieţi (Birouri şi depozite ale Cooperaţiei de Consum); 
 Administraţia Minei Salina (1911); 
 Şcoala Nr.2 Târgu Ocna (1868, astăzi clădire anexă a Liceului Teoretic ”C. 

Negri”); 
 Staţia C.F.R. Târgu Ocna (1884); 
 Staţia C.F.R. Salina (1905); 
 Palatul Primăriei (1908 – 1912); 
 Castelul pentru arestaţii ocnelor (1856); 
 Cazarma Punctului de Jandarmi – Şcoala penitenciară. 

Este necesară indetificarea proprietarilor, a soluțiilor și crearea parteneriatelor 
necesare – inclusiv cu societatea civilă - care să creeze posibilitățile de amenajare și 
punerea în valoare a acestor obiective și integrarea lor în oferta turistică contemporană.  

Pe latura colecțiilor din trecut în Târgu Ocna există: 

 
82https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_personalit%C4%83%C8%9Bi_n%C4%83scute_%C3%AEn_jude%C8%9Bul_Bac%C4
%83u  
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 Muzeul de istorie, situat pe strada Trandafirilor nr. 2. Muzeul deţine colecţii de 
arheologie, artă, istorie locală, numismatică şi etnografie. Dintre exponate se pot 
aminti: colecţia cu piese arheologice (ceramică neolitică, ceramică de epoca 
bronzului, unelte din silex, os, piatră şi bronz); un fond de carte; fotografii ale unor 
instituţii şi monumente; colecţia de artă (lucrări de artă semnate de Ion Diaconescu, 
Vasile Melica, Karol Storck, familia Nicodim; sculptura din piatră Ceas solar - 1875); 
diplome şi ordine militare, documente originale (printre care cele despre Costache 
Negri - diplomat, unionist şi prieten apropiat a lui AL. I. Cuza); colecţia "Oameni de 
seamă"; colecţia numismatică (cu peste 400 de piese), piese de armament şi muniţie 
din primul război mondial (descoperite pe linia frontului Coşna - Măgura - Cireşoaia) 
şi colecţia de etnografie; 

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

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

 Casa de Cultură – clădirea situată pe strada Trandafirilor nr.1 ce a beneficiat de o 
finațare nermabursabilă asigurată prin Compania Națională de Investiții prin 
proiectul “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură orașul 
Târgu Ocna, jud. Bacău“ 

 2 Cămine culturale în cartierele Vâlcele şi Păcuri; 
 1 bibliotecă orășenească – aceasta deţine un bogat şi valoros fond de carte, colecţii 

de ziare şi reviste etc.83 

Evoluția tehnologică oferă un acces la date și informații fără precedent, însă modul 
de prezentare, de structurare și de conectare în ansamblu al informațiilor încă face 
diferența în atractivitate.  

În cultivarea spiritului clasic pentru lectură, existența bibliotecilor84 încă 
conturează o direcție.  

Număr BIBLIOTECI locale 
  

   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
7 7 6 6 6 6 

 
83 Conf. Strategie de dezvoltare durabila 2014-2020 
84 Conf. Anuarului Statistic al Județ Bacău 2020 
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Se impune integrarea conceptului de digitalizare pentru prezentarea, 
accesibilizarea și creșterea atractivității turistice dar și a locuitorilor pentru toate aceste 
obiective. 

 

Activitățile sportive necesită o susținere crescută, în primul rând în consolidarea 
infrastructurii și apoi în identificarea resurselor de susținere și motivare a celor 
implicați. 

Din perspectiva domeniului public există Stadionul Orășenesc Târgu Ocna de lângă 
Centrul Balnear Parc Măgura  

Ele sunt reprezentate pe latura fotbalului unde au existat/există următoarele 
echipe: 

o „Oituz” Târgu Ocna – formată de către Asociația sportivă „Oituz” Târgu Ocna, 
reînființată în anul 2008: 

- A fost echipa fanion a orașului, care de la formarea sa din anul 1922 și pâna în 
anii ’80, a pregatit și format o serie de fotbaliști care au jucat în toate cele patru 
eșaloane ale fotbalului băcăuan. Astfel, în anii ’70, la echipa erau jucători care 
mai târziu au plecat la Sport Club Bacău, printre aceștia numărindu-se prof. 
Mihai Petrovici și prof. Mircea Pana. Tot în acea perioadă, prof. Dumitru Varodin, 
jucător și antrenor al echipei, a devenit directorul Liceului Sporiv cu profil de 
fotbal din Bacău. Între anii 1970-1980, echipa a activat în Divizia C, iar după 
1980, aceasta a evoluat cu succes în Campionatul județean, fiind ani buni la rând 
printre echipele fruntașe.85 

- Aceasta mai este menționată și în cadrul evoluției echipelor de fotbal din 
județul Bacău86 în Liga a 3-a din anii 1957-1958, 1971-1979, 

o AS Tg. Ocna – din cadrul Clubului sportiv Măgura Târgu-Ocna, Antrenorul echipei 
: Gelu Colbu, Manager: Marcel Grigoras, Presedinte: Ion Grozavu; echipa era în 
anul 2013 în Liga a IV-a Asociația Județeană de Fotbal Bacău și evolueață în Liga 
a IV-a Asociația Județeană de Fotbal Bacău,  în clasamentul JUNIORI U1187  

o C.S. Măgura Tg. Ocna – ce evoluează în clasamentul JUNIORI U19 JUDEȚEAN din 
cadrul Asociației Județene de Fotbal Bacău. 

Palmaresul d-lui Neculai Drăgănuță, care a obținut în naul 2018 cel de-al doilea 
titlu de campion european la backgammon. 

Deținător a peste 50 de trofee naționale, dar mai ales internaționale, organizator 
de turnee de table și backgammon și președinte al Asociației Române de Backgammon 
(ARB, cu sediul în orașul-stațiune Târgu-Ocna), numele lui Neculai Drăgănuță se impune 
din nou în elita jucătorilor de bakgammon din întreaga lume, prin marea victorie 

 
85 Iulian Panaite, fosta glorie a echipei locale - https://zdbc.ro/la-tirgu-ocna-s-a-reinfiintat-o-echipa-de-fotbal-cu-nume-istoric/  
86 https://www.constantins.ro/2021/02/evolutia-echipelor-de-fotbal-din-judetul-bacau-in-liga-a-3-a.html  
87 https://www.frf-ajf.ro/bacau/echipe/as-tg-ocna-540.html/competitii  
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dobândită la cea de a XXX-a ediție a Campionatului European de Backgammon, care s-a 
desfășurat în Cazinoul din Zell am See (landul Salzburg, Austria), în perioada 30 mai – 3 
iunie 2018.88 

În anul 2012, cu sprijinul motelului Anda, ARB a organizat Concursul Internațional 
de Table și Backgammon desfășurat pentru prima oară în lume într-o mină de sare, la 
Mina Salina Târgu Ocna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 https://uzp.org.ro/7844/neculai-draganuta-la-cel-de-al-doilea-titlu-de-campion-european-la-backgammon/  
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 Analiza S.W.O.T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un instrument foarte important, utilizat în orice nivel de management pentru a 
diagnostica și pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra unei 
comunități/mediu/sistem/organizaţie.89 

Propriu-zis constă într-o analiză internă pentru a identifica punctele tari şi slabe, 
urmată de analiza externă, ce se concentrează pe oportunităţile şi riscurile cele mai 
relevante. 

 
89 Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Puncte tari, puncte slabe, 
oportunități, amenințări) 
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INFRASTRUCTURA de ACCES 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Conexiune rutieră bună, orașul fiind 
traversat de drumul național DN 12A 
(M.Ciuc-Onești), la intersecție cu DN 
12B (Tg.Ocna – Slănic-Moldova) cât și 
DJ116 (Tg.Ocna-Oituz). 

 Conexiune feroviară bună prin 
magistrala CFR: 400/501 Sfântu 
Gheorghe–Siculeni–Adjud (220km)90 

 Istoricul deosebit al construirii și 
evoluției Gării din Târgu Ocna.91 

 Rețeaua de străzi urbane a beneficiat 
de modernizarea și reabilitare  a 7,272 
km în 2018-2020 prin finanțare 
guvernamentală - PNDL 

 Proiect aprobat, aflat în procedura de 
licitație lucrări pentru modernizarea/ 
reabilitarea a 8,246 km străzi, 13.790 
mp trotuare, 47 noi locuri de parcare, 
3,310 km piste de biciclete, 55 322 
mp spații verzi, zona de agrement  
prin POR, Axa 7.1, 2014-2020. 

 Transportul către cartierele 
componente este asigurat de mediul 
privat. 

 Un total de 60 km străzi orășenești92, 
majoritatea fiind bine delimitate și 
asigură accesul locuitorilor cât și 
turiștilor către zona centrală 

    

 Lipsă șosea de centură: blocaje și 
disconfort locuitorilor și turiștilor 
create de traficul greu național ce 
tranzitează zilnic centrul orașului – 
minus în cadrul mobilității. 

 Zonele de interes turistic insuficient 
accesibilizate, atât rutier cât și 
pietonal. 

 Existența unor străzi, drumuri 
secundare majoritar neasfaltate, pe 
alocuri cu profile transversale 
subdimensionate și fără infrastructură 
edilitară aferentă. 

 21 Km de drumuri/străzi urbane 
nemodernizate – la nivelul anului 
201893 

 Valori ridicate de trafic în interiorul 
localității, pe DN 12A, cu blocaje sau 
viteză extrem de redusă pe timpul zilei 
în timpul săptămânii datorită fluxului 
generat de traficul național – majoritar 
tranzit. 

 Trafic greu accentuat pe raza 
localității din prisma tranzitului pe 
DN12A, DN 12B 

 Lipsa marcajelor rutiere/marcaje 
rutiere slab vizibile în afara drumului 
național DN 12A. 

• Existenta unor intersecții pe 
drumurile principale neamenajate și 
nesemnalizate 

 
90 https://ro.wikipedia.org/wiki/Magistrala_CFR_500  
91 https://ro.wikipedia.org/wiki/Gara_T%C3%A2rgu_Ocna  
92 Anuarul Statistic al judetului Bacau - editia 2020 – pag. 163 
93 28km-7km modernizati prin PNDL in 2018-2020 conf. Anuarul Statistic al judetului Bacau - editia 2020 – pag. 163 și datelor 
furnizate de biroul proiecte al Orașul Târgu-Ocna. 
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• Lipsa unor amenajări specifice 
vizând accesul și staționarea în 
vecinatatea Salinei Târgu Ocna. 

• Lipsa infrastructurii destinate 
ciclismului 

• Numărul redus al locurilor de 
parcare amenajate în vecinatatea 
instituțiilor publice și a obiectivelor de 
interes. 

• Poluarea fonică generată de 
traficul rutier, inclusiv de cel greu de pe 
DN 12A ce tranzitează exact centrul 
orașului.  

  O parte din proprietățile publice ale 
localității încă neîntabulate (drumuri 
orășenești, agricole și forestiere, 
clădiri) 

Oportunitățí Amenințări 

• Existența Aeroportului 
Internațional ”George Enescu” (cod 
IATA: BCM ) Municipiul Bacău, asigură 
accesul către conexiune aeriană în 
aproximativ o oră. 

• Aprobarea de către Guvernul 
României a Master Planului de 
Transport care include Autostrada A13 
– Brașov-Bacău  cât și semnarea 
contractului pentru studiul de 
fezabilitate și proiectul tehnic al 
autostrăzii de către CNAIR . 

• Programe de investiții naționale și 
europene vizând dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
locale/regionale, inclusiv cea aferentă 
mobilitaății pietonilor și cea de ciclism 

• Vecinătatea cu stațiunea Slănic-
Moldova crește gradul de vizibilitate al 
localității. 

• Sursele de finantare pe Noua 
Politica Agricola Comuna a UE 2021-

• Creșterea traficului național pe 
drumul DN 12A ce trece exact prin 
centrul orașului și creează aglomerări 
zilnice. 

• Infrastructura feroviară de 
transport și de primire a pasagerilor a 
CFR este învechită și nemodernizată 

• Instabilitatea generală dată de 
contextul modial dat de pandemia cu 
SARS-CoV-2 

• Birocrația sporită din partea 
finanțatorilor (Guvern, Agenții, UE) 
pentru finanțarea și implementarea 
proiectelor, cât și lipsa de implicare a 
autorităților vis-a-vi de eliberarea cu 
prioritate a avizelor; 

• Instabilitatea politicilor financiare 
naționale;  

• Imprevizibilitatea data de 
modificările legislative; 
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2027  si a Planului National de 
Relansare si Reziliență 

 Accesul la surse de finanțare 
suplimentare prin calitatea de membru 
asociat în GAL Valea Trotușului 

 Aprobarea din partea Parlamentului și 
Comisiei Europene a extinderii 
condițiilor de finanțare din perioada 
2014-2020 pentru sumele destinate 
anilor 2021-2022 – ”bani noi pe condiții 
vechi”. 

 Populația preponderent în scădere și 
îmbătrânită ca trend la nivel național; 

 Întocmirea și aprobările greoaie a 
legislației programelor de finanțare; 

 

 

UTILITĂȚI PUBLICE 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Orașul are 47,88km de drumuri 
orășenești, din care 15,59km sunt 
asflatate. 

 Iluminat public al orașului va beneficia 
de extindere și modernizare prin 
proiectul DEZVOLTAREA SI 
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC, MODERNIZARE SI 
AMENAJARE SPATII VERZI, ZONE DE 
AGREMENT SI RECREERE finanțat prin 
POR 2014-2020 

 Aprobarea unui proiect privind 
modernizarea iluminatului public prin 
Programul privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat 
public sesiunea 24 iulie-22 sept 2020 
gestionat de Administrația Fondului 
pentru Mediu94 

 Iluminatul public este asigurat în 
procent de 100% din suprafața 
străzilor. 

 Infrastructura de acces 
nemodernizată: 25,60km de drumuri 
orășenești sunt pietruite/balastate și 
6,69km sunt de pământ, în special cea 
care duce către zone cu potential sau 
initiative în sectorul de turism. 

 Sistemul de alimentare cu apă și 
canalizare are nevoie de modernizare – 
aglomerare urbană: 10.000 - 100.000 
l.e. ce funcționează necorespunzător 
din perspectiva depăşiri valorilor limită 
la azotaţi, fosfaţi, CBO5, detergenţi şi 
amoniu. 98 

 16,9 km de canalizare sunt dați în 
funcțiune din anul 1968 și necesită 
modernizare. 

 Sistem învechit pentru 
canalizarea apelor pluviale. Acesta a 
fost construit în 1984 şi are o lungime 
totală de 5,9 km din care 2,1 km sunt 
colectoare principale99 

 
94 https://afm.ro/main/programe/iluminat_public/2020/lista_cereri_aprobate_2020_12_08.pdf  
98 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf – pag 70 
99 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf - pag 142 
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 Sursa de alimentare cu apă este râul 
Uzului prin Lacul Poiana Uzului pentru 
întreg sistemul orașului.95 

 Rețeaua de alimentare cu apă are 
49,6km, din care 15,8km au intrat în 
funcțiune în anii 2001-2005 

 Schema de alimentare cu apă, pentru 
localitatea Târgu Ocna, include două 
rezervoare de înmagazinare cu volumul 
util de V1 = 2,500m3 (Tisiești), respectiv 
V2 = 100m3 (Vâlcele).96 

 Rețeaua de canalizare are o lungime 
totală de 38,03km, din care prin POS 
Mediu 2007-2013 au fost modernizați 
21,13 km canalizare și o stație de 
epurare ape uzate.97 

 Studiul de fezabilitate pentru realizarea 
a 25,41 km retea canalizare si 30,10 km 
retea apa prin “Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si 
apa uzata in judetul Bacău“ – POIM 
2014-2020 

 Reteaua de alimentare cu energie 
electrica este răspândită în aproximativ 
toată localitatea și acoperă o lungime 
de 64km; 

 Rețeaua de gaze naturale acoperă o 
distanță de 45km. 

 Localitatea beneficiază de acoperire 
corespunzatoare a rețelelor de 
telefonie, internet și cablu TV 

 Localitatea are propriul serviciu ce 
gestionează sistemul de colectare a 
deșeurilor asigurat prin SC COMPANIA 
DE UTILITATI PUBLICE SA TÂRGU OCNA 

  Calitatea de membră în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău (A.D.I.B. - 

 Rețeaua de gaze naturale este în 
funcțiune din anul 1975. 

 Rețea de curent electric în 
funcțiune din anul 1954. 

 Sectorul rezidential/al locuințelor 
civile se caracterizează în special prin 
renovări. 

 Marea majoritate a clădirilor din 
localitate au un grad redus de eficiență 
energetică. 

 Număr relativ mic de autorizații 
de construire eliberate: în perioada 
2014-2020 au fost eliberate 198 de 
autorizații: o medie de 29/an.  

 Reteaua de iluminat public 
necesita lucrări de extindere și 
modernizare. 

 11 ha din suprafața spațiilor 
verzi, a parcurilor și a locurilor de joacă 
nu sunt modernizate 

 Planul Urbanistic General a fost 
aprobat în anul 2001 și este în curs de 
actualizare încă din anul 2011 

 
95 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf, pag 3 
96 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf, pag 87 
97 Proiectul “Extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in orașul Tîrgu Ocna, jud. Bacău“ – POS Mediu 207-2013, 
https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf,  pag4, 22 
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operare în sectorul de apă și apă 
uzată) și Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău (A.D.I.S.). 

 Modernizarea și amenajarea spațiilor 
verzi, zone de agrement și recreere pe 
o suprafață de 55.322 mp prin Proiectul 
de ”Valorificare turistică și modernizare 
infrastructură specifică în stațiunea 
balneoclimatică Târgu Ocna” (POR 7.1) 
aflat în stadiul de licitație a lucrărilor. 

 

Oportunitățí Amenințări 

 Aprobarea finanțării europene pe 
03.12.2020, pentru Compania Regională 
de Apă Bacău (C.R.A.B.) S.A. în vederea 
extinderii, reabilitării și construirii 
rețelelor de apă și canalizare în 41 de 
localități din județul Bacău, Orașul Târgu 
Ocna fiind inclus.100   

 Master Planul Extinderea rețelei 
de canalizare, inclusiv construirea de 
stații de pompare apă uzată și 
construirea stației de epurare în 
aglomerarea Târgu Ocna;101 

 Programele EU și ale Guvernului 
României 2021-2027, cu fonduri 
nerambursabile, pentru dezvoltarea 
infrastructurii cu criteriu asumat ca 
minim 30% din finațări să contribuie la 
componenta de mediu 

 Includerea realizării rețelelor de 
apă și apă uzată/canalizare în Master 
Plan-ul actualizat în sectorul de apă și 
apă uzată din județul Bacău pentru 

 Amânarea implementării 
MasterPlanului privind realizarea 
rețelelor de apă și apă uzată ca urmare 
a procedurilor de achiziții extrem de 
birocratizate și a lipsei fondurilor la 
nivel județean. 

 Dependența alimentării cu apă 
potabilă a orașului dintr-o singura sursa, 
în special în fața inundațiilor râului 
Trotuș care afectează conducta de 
alimentare cu apă de la stația Cărăboaia 
din Dărmănești103 

 Lipsa de implicare a autorităților 
naționale de resort față de obiectivele 
istorice din localitate 

 Condițiile dificile de acordare a 
garanțiilor pentru avans sau rambursare 
ale legislației în cazul accesării unor 
investiții majore în infrastructura  

 
100 https://mfe.gov.ro/proiecte-de-apa-apa-uzata-10-contracte-noi-semnate-incepand-cu-noiembrie-2019/,  
https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/asistenta-tehnica-poim-2014-2010/comunicat-de-presa-semnare-contract-de-
finantare-decembrie-2020  
101 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf, - pag72 
103 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf pag 293-294 
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perioada 2014 - 2020 și 2021 – 2025 – 
alocare: 14.280.924 mil. €102 

  

SOCIAL 

Puncte Tari Puncte Slabe 

  Infrastructura educatională este bine 
reprezentată pe toate nivelurile de 
educație. Clădirile tuturor școlilor sunt 
bine întreținute, o parte din ele fiind în 
curs de modernizare și dotare prin 
proiecte finanțate prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală:                      
-    Colegiul Costache Negri; 

- Reabilitare, modernizare și dotare 
Grădinița Piticot A; 

- Reabilitare, modernizare și dotare 
Grădinița Piticot B; 

- Construirea și dotarea Centrului 
Multifuncțional tip creșă în zona 
Tisești. 

Cât și prin depunerea de proiecte ce se 
află atât în faza de execuție, dar și de 
evaluare prin POR 2014-2020: 

- Școala nr.1; 

- Școala Gimnazială nr.2; 

 Existența Colegiului Național Costache 
Negri și a Liceului tehnologic Târgu 
Ocna; 

 Rețeaua de sănătate relativ bine 
reprezentată cantitativ prin 
Penitenciarul-Spital Târgu Ocna, 5 
cabinete pentru medicină de familie, 7 
cabinete de medicină internă și 7 
cabinete pentru stomatologie. 

 Existența Centrului de Recuperare și 
Reabilitare a Persoanelor cu 
Dizabilități și a  Centrului de  

 Grad redus de echipare a unităților 
medicale  

 Automobile specializate de 
intervenție uzate/casate. 

 Lipsa conlucrării între instituțiile 
educaționale, agenții economici și 
primărie pentru crearea locurilor de 
muncă pentru anumite categorii 
sociale (tineri, persoane cu handicap, 
stagii de ucenicie) 

 Nu există trasee speciale/acces în 
principalele clădiri publice/ locuri 
special amenajate pentru persoanele 
cu dizabilităţi  

 Infrastructura din domeniul sănătății 
este sub dimensionată și are nevoie 
de modernizare, în special pentru 
îmbunătățirea siguranței sanitare 

 Infrastructura școlară are nevoie de 
investiții în vederea gestionării 
eficiente a situației de siguranță 
sanitară și a orientării actului 
educațional către noile provocării 
economice ale societății: digitalizare, 
globalizare. 

 Număr mic de organisme ale 
societății civile specializate în 
domeniul serviciilor sociale 

  

 
102 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf  pag 238 
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îngrijire și Asistență a Persoanelor cu 
Dizabilități, Costache Negri 

 Proiect aflat în execuție pentru 
construirea a 4 locuințe protejate 
precum și reabilitarea - modernizarea 
clădirii existente pentru înființarea 
unui centru de zi în vederea furnizării 
de Servicii comunitare pentru 
persoane adulte cu dizabilități 

 Plus de mobilitate prin distanța relativ 
apropiată față de: 

-Municipiul Onești – BC – 13km; 

- Orașul Comănești – BC - 24km; 

- Municipiul Moinești – BC - 29km; 

în vederea accesului locuitorilor atât la 
un act medical de specialitate la 
Spitalele de Urgență cât și la un act 
educațional divers. 

 Există două asociații implicate în sfera 
serviciilor sociale respectiv “STEP BY 
STEP” și ”UNICEF” 

Oportunitățí Amenințări 

• Încurajarea parteneriatelor public-
privat în vederea înființării de servicii 
alternative și realizării de investiții:  

-parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău în 
vederea înființării unui centru de zi în 
str. Tisești, nr.45. 

• Colaborări în cadrul unor proiecte 
între instituțiile locale din domeniul 
asistenței sociale, serviciile publice și 
ONG-uri. 

• Programe de formare inițială și 
continuă în domeniul asistenței sociale 
(specializări de asistență socială, psiho-
pedagogie, etc.) 

 Facilitățile fiscale oferite de către 
stat firmelor pentru angajarea 
persoanelor cu dizabilități 

 Acutizarea problemelor sociale 

 Migrația personalului medical 
specializat 

 Lipsa fondurilor necesare susținerii 
serviciilor sociale publice 

 Creşterea numărului şi frecvenţei 
problemelor medicale ca efect al 
modificării structurii de vârstă a 
populaţiei (procesului de îmbătrânire 
al populaţiei) 

 Accesul copiilor vulnerabili la 
educație timpurie de calitate este 
limitat de sărăcie, lipsa serviciilor la 
nivelul comunității, subfinanțarea 
educației și, în special, a educației 
ante-preșcolare în România. 
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 Posibilitatea realizării și dezvoltării 
unor conexiuni mult mai rapide 
datorită rețelelor de socializare și 
noilor instrumente on-line disponibile 
prin internet.  

 Programe naționale și comunitare de 
finanțare nerambursabilă pentru 
modernizarea și dotarea infrastructurii 
publice pentru creșterea gradului de 
siguranță sanitară 

 Contextul modial al pandemiei cu 
virusul SARS-CoV-2 

 

 

CULTURA 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Istoria bogată a localității asupra 
întregii regiuni a Moldovei, cât și a 
țării din perspectiva bogatului 
zăcământ de sare existent și a 
exploatării acestuia. 

 Cele 24 de monumente istorice 
recunoscute și înregistrate la nivel 
național de Ministerul Culturii104, 
dintre care: Situl arheologic cu 
cetatea ”Utidava” din cartierul 
Podei, Mormântul lui Costache Negri 
din curtea fostei Mănăstiri Răducanu, 
Casa Borisof, Fosta Mănăstire 
Răducanu. 

 Stația Târgu Ocna („Gara Mare” 
distrusă în timpul Primului Război 
Mondial), proiectată de Anghel 
Saligny și inaugurată la 24 iunie 1884 

 Trecutul istoric din cadrul Primului 
Război Mondial ce a lăsăsat urme 
adânci în zonă, în special datorită 
Bătăliilor de la Oituz cât și a vizitelor 
Reginei Maria pe front în anii 1917-
1918. 

 Clădirile vechi din localitate, inclusiv 
unele cu valoare istorică (Casa 
Borisof, Ansamblul Fostei Mănăstri 
Răducanu – Biserica Buna Vestire ), 
sunt în stare de degradare și necesită 
investiții în vederea reabilitării 
structurale și estetice. 

 Lipsa unei infrastructuri bine 
organizate de vizitare a ariei naturale 
protejate Natura 2000 Măgura Târgu 
Ocna, cât și a Sit-ului arheologic cu 
cetatea ”Utidava” 

 Lipsa unei politici de marketing 
cultural, ca parte a politicilor de 
promovare a localității 

 Majoritatea spațiilor verzi și 
parcurilor nu sunt încă 
modernizate/amenajate ca parte 
componentă arhitecturii din 
localitate 

 Lipsa unui regulament local de 
urbanism în vederea păstrării unui stil 
de identitate arhitecturală, atât pe 

 
104 https://www.patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-BC.pdf  
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 Zona montană, inclusiv aria naturală 
protejata Sit-ului Natura 2000 Măgura 
Târgu Ocna105 situata pe teritoriul 
localității oferă potential pentru 
petrecerea timpului liber și pentru 
agrement (trasee montane marcate 
pentru trekking, mountain bike, 
ATV/UTV, motocross, off-road) 

 Evenimente locale inițiate de 
societatea civilă sau de administrația 
locală. 

 Existența unor persoane implicate și 
dedicate în viața culturală locală 

 Existența Casei de Cultură a orașului 
Târgu Ocna, modernizată în 2018 
(finațare C.N.I.) – stadiu lucrări 80%. 

 

zona construcțiilor civile cât și pe cea 
a clădirilor publice 

 Degradarea clădirilor istorice din 
localitate 

 Clădirea gării CFR o resursă 
neexploatată la adevăratul ei 
potențial   

 Nevoia implicării mai mari în 
activitățile de tineret 

 Capacitatea redusă de a asigura 
sustenabilitatea proiectelor de 
investiții în infrastructura de 
agrement și petrecere a timpului 
liber derulate în cadrul unor proiecte 
cu finanțare nerambursabilă 

 Conlucrarea deficitară între școli, 
ONG-uri, Instituțiile religioase și UAT 
în vederea implicării tinerilor în viața 
multi-culturală locală 

Oportunitățí Amenințări 

• Instituții, ONG-uri, artiști 
interesați de posibilitatea găzduirii unor 
evenimente culturale în clădirile de 
patrimoniu din localitate 

• Sprijinul acordat de ONG-urile sau 
insituțiile statului Ungar vis-a-vis de 
păstrarea a obiectivelor și tradițiilor 
locale  

• Posibilitatea accesarii de finantari 
locale, guvernamentale, europene sau 
internationale pentru realizarea de 
investitii in infrastructura culturală și 
cea pentru petrecerea timpului liber 

 Oportunitatea de valorificare a 
clădirilor publice închise ce au spațiile 
nefuncţionale, precum cele ale Școlilor 
gimnaziale nr. 4, 5, 6, a Grădiniței nr. 
4, Casa Borisof, Cinematograful 
”Uranus” și a imobilului din str. Gh. 
Asachi, nr. 2, în vederea transformării 

 Lipsa de interes a autorităților 
județene, regionale și naționale față de 
conservarea obiectivelor de patrimoniu 
și procedurile extrem de stufoase în 
cazul unor lucrări de renovare 

 Birocratizarea exesivă a 
programelor de finanțare cu fonduri 
nerambursabile. 

 Restricțiile de socializare și 
distanțare impuse datorită pandemiei 
globale, date de virusul SARS-CoV-2. 

 Diluarea spre pierdere a 
identității culturale datorită condițiilor 
mai bune de trai oferite de statele 
vestice ale Europei – migrația.  

 
105 https://natura2000.eea.europa.eu/?query=Natura2000Sites_9883_0,SITECODE,ROSCI0318  
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acestora în cantine sociale, cămine 
bătrâni, case copii, creşe, centru de zi 
pentru copiii străzii, centre pentru 
persoane cu dizabilităţi 

 

 

MEDIUL ECONOMIC 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Potențialul enorm dat de RESURSELE 
TURISTICE, unice în județul Bacău, 
Regiune și printre puținele din țară: 
apele minerale și Salina Târgu Ocna - 
a treia cea mai mare salină și una din 
cele mai vechi din România. 

 Fluxul anual de turiști: o medie pe 
ultimii 8 ani estimativ 9.566 sosiri 
turiști/an și 54.441 înnoptări ale 
turiști/an.106 

 Existența în mediul privat a 305 de 
societăți comerciale care au aveau la 
sfârșitul anului 2019, 1.196 angajați 

 Dezvoltarea unor inițiative private în 
sectorul de turism extrem de bine 
organizate și cu o gamă modernă de 
servicii (gen Complexul Turistic 
”Creangă”, Centrul SPA Hotel Măgura, 
Pensiunea Porțile Ocnei). 

 Diversitate extrem de bogată a faunei 
și florei în situ-ul Natura2000 Măgura 
Târgu Ocna  (SiteCode: ROSCI0318), 
cât și pe pășunile din zonă, transpusă 
în potențial pentru turism și calitatea 
materiei prime animale (carne, lapte) 

 Suprafețe importante de teren cu 
destinație forestieră 1447ha 

 Suprafața de 2328 ha (1621ha 
proprietate publică și 707ha 
proprietate privată) de pășune/islaz 

 Gastronomia pentru produse 
alimentare tradiționale locale slab 
dezvoltată 

 Numărul redus al angajaților ca 
medie pe societăți comerciale 
existente: primele 60 de SC-uri au 
1.023 de angajați, restul de 200 SC-
uri au 173 de angajați.   

 Lipsa documentelor de proprietate și 
neîntabularea proprietăților/ lipsa 
cadastrului 

 Grad redus de valorificare a 
terenurilor agricole 

 Dotarea insuficienta cu echipamente 
și utilaje Agricole a crescătorilor de 
animale 

 Fragmentarea proprietăților funciare 

 Reducerea constantă a efectivelor de 
animale, datorită posibilităților 
reduse de valorificare a produselor 

 Lipsa unităților autorizate de 
procesare a produselor agricole și 
animale ca urmare a costurilor mari și 

 
106 Vezi tabel sosiri și înnoptări din Analiza Diagnostic pct. 5.2 Sectorul turistic 
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permite dezvoltarea sectorului 
zootehnic  

 Accesul la infrastructura de transport 
rutier și feroviar facilitează 
aprovizionarea agenților economici și 
distribuția produselor și mărfurilor 

 Potențialul turistic natural și antropic 
extraordinar de bogat 

 Existența infrastructurii de cazare 
bine dezvoltată, de nivel hotelier și 
pensiuni turistice 

 Implementarea proiectelor 
guvernamentale și europene care 
vizeaza infrastructura de transport 
locală oferă un grad sporit de acces și 
siguranță agenților economici   

 

a barierelor legislative stricte privind 
accesul la utilități 

 Lipsa spatiilor de depozitare și 
desfacere a produselor agricole și 
animale 

 Suprafețe importante de pășune se 
transformă în suprafețe forestiere, ca 
urmare a scăderii efectivelor de 
animale 

 Gradul redus de practicare a formelor 
de agricultura ecologică conformă, 
certificate, datorită costurilor mari 
de acreditare 

 Îmbătrânirea forței de muncă în 
agricultură; 

 Infrastructura de utilități 
subdimensionată și slab dezvoltată în 
zonele de interes turistic sau cele 
destinate industriei  

 Lipsa unui plan/strategii de atragere 
și susținere a potențialilor investitori; 

 Lipsa unui parteneriat de valorificare 
a produselor alimentare tradiționale 
de pe Valea Trotușului în cadrul 
unităților de alimentație turistică 
existente la nivelul orașului. 

 Ramuri industriale cu valoare mare 
adaugată slab reprezentate (IT, 
telecomunicații, energii 
regenerabile); 

 Activitatea inexistentă a asociațiilor 
și organizațiilor patronale și 
profesionale; 
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 Slaba educație antreprenorială în 
rândul populației  

 Valorificarea locală a materiilor 
prime existente neexploatată și 
neintegrată în sectorul turistic (lemn, 
plante medicinale, fructe de pădure, 
animale, carne și lapte) 

 Migrarea forței de muncă calificate în 
zona urbană și în străinatate 

 Riscul de degradare al obiectivelor de 
patrimoniu cultural-istoric din oraș 
care pot fi dezvoltate și valorificate 
economic în mod sustenabil 

Oportunitățí Amenințări 

 Noile programe de finanțare ale EU și 
ale Guvernului României pentru 
perioada 2021-2027, inclusiv Planul 
Național de Redresare și Reziliență 
(P.N.R.R.). 

 Apartenența orașului în cadrul 
Grupului de Acțiune Locală Valea 
Trotușului și accesul la finanțările 
puse la dispoziție prin aceste entități 

 Calitatea de membru în cadrul 
Asociației de Turism MONTPESA și 
efectele de promovare turistică ale 
acestui parteneriat microregional 
inițiat prin această asociere 

 Programul Național de Cadastru și 
Carte Funciară – pentru întabularea 
gratuită a proprietăților particulare 
din extravilanul localității107 

 Existenta finanțărilor pentru 
modernizarea exploatațiilor agricole 
și dezvoltarea microîntreprinderilor și 
IMM-urilor locale 

 Măsuri de finanțare și entități 
asociative existente la nivel național 

 Efectele pandemiei s-au văzut în 
numărul de sosiri și înnoptări ale 
turiștilor: numărul de înnoptări ale 
turiștilor a scăzut în 2020 la 12.170, 
de 5 ori mai puțin decât media 
ultimilor 8 ani, iar cel al sosirilor la 
jumătate față de media ultimilor 8 
ani. 

 Concurența investițiilor publice și 
private din localitățile învecinate 
privind dezvoltarea sectorului de 
agrement și petrecere a timpului 
liber (pârtia de ski de la Slănic-
Moldova, pârtia de bob SkiGyimes, 
din localitatea Lunca de Sus, jud 
Harghita) 

 Extinderea agresivă a comercianților 
externi mari din sectorul alimentar la 
nivel local, în detrimentul celor de pe 
Valea Trotușului și promovarea unor 
produse agricole ieftine de import 

 Concurența națională și 
internațională pentru firmele locale 
ce produc sau au activitate în 
sectorul de prelucrare a lemnului 

 
107 http://www.ancpi.ro/pnccf/  
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și european care susțin și spijină 
posibilitatea dezvoltarii unor forme 
integrate în turism și de agricultură 
ecologică 

 Instrumente în mediul on-
line/internet extrem de bogate și 
diverse în vederea facilitării 
comerțului și vizibilității serviciilor și 
produselor 

 Dezvoltarea rețelelor de comerț on-
line, a cererii de produse locale și de 
promovare a formelor de turism 
cultural-istoric, natural și a 
agroturismului în contextul pandemiei 

 Includerea obiectivelor turistice 
locale în circuite turistice tematice 
de către agențiile de turism naționale 
sau internaționale sau 
promotori/freelanceri specializați în 
domeniu 

 Pierderea atractivitatii pentru 
investiții a localității, datorită 
deficitului de forță de muncă 
pregatită în domeniul tehnic și 
agricol, ca urmare a necorelarii 
ofertei educaționale cu cererea de pe 
piață 

 Fenomenul globalizării materializat 
prin diluarea spre pierdere a 
identității culturale și a traditiilor 
specifice 

 Condiții dificile impuse de 
programele de finanțare europeană 
asupra capacității financiare reduse a 
administrației publice și a IMM-urilor 
de a derula și implementa proiecte cu 
finanțări nerambursabile; 

 Produse financiare greu accesibile ale 
instituțiilor financiare în vederea 
asigurării creditării sectorului privat 

 Legislație ineficientă în domeniul 
parteneriatului public-privat. 

 

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Localitate aflată în Zona Montană 
cu condiții favorabile de relief și 
climă 

 Solurile din zonă acoperite într-o 
proporție de 1/3 de pădure 1447 
ha și 2/3 pășuni 2328 ha și 
suprafețe agricole 544 ha 

 Vârful montan Măgura Ocnei sau 
Măgura Mare, cu 705,8m altitudine 
maximă, se află în cadrul localității 
și face parte din Munții Nemirei 

 Sursele de apă subterane 
centralizate sunt relativ  suficiente 

 Exploatarea resursei lemnoase și 
valorificarea ei majoritar ca materie 
primă și nu prin procesare cu valoare 
adaugată mare 

 Gradul redus de valorificare al 
pășunilor și potențialului turistic al 
suprafețelor forestiere  

 Suprafata terenurilor Agricole este 
redusă fiind zonă montană – 544 Ha 

 Restrângerea suprafețelor de pășune 
de pe suprafata localității ca urmare a 
extinderii zonelor forestiere 
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pentru asigurarea necesarului de 
apă potabilă a localității 

 Varietatea și bogația faunei și florei 
datorată în principal prezenței 
sitului Natura2000 Măgura Târgu 
Ocna (SiteCode: ROSCI0318) ce 
cuprinde o suprafață de 848,13 
ha108, aproximativ 20% din 
localitate, cât și Salinei Târgu 
Ocna. 

 Echipă formată la nivelul 
administrării sit-ului Măgura Târgu 
Ocna și plan de management 
elaborat pentru aria protejată. 

 Râul Trotuș și afluenții acestuia 
creează un cadru natural deosebit 

 Localitatea dispune de un bogat 
patrimoniu cultural și istoric, 
favorabil dezvoltării turismului 

 Posibilitatea practicării unor 
forme de turism ecologic și 
cultural istoric, favorizate de 
patrimoniul cultural și istoric și de 
resursele naturale disponibile. 

 Circulația turistică haotic desfășurată 
și necontrolată în arealul forestier, 
extravilan și al situ-lui protejat, 
urmată de distrugeri ale solului și 
vegetației 

 Lipsa amenajărilor specifice colectării 
deșeurilor și funcționalităților de 
mobilitate urbană în zona Salinei și a 
celorlalte obiective cu potențial 
turistic. 

 Neamenajarea albiei râului Trotuș pe 
întinderea orașului generează mari 
probleme atât infrastructurii rutiere, 
cât și celei de alimentare cu apa 
potabilă în momentele cu ploi 
torențiale 

Oportunitățí Amenințări 

 Sectorul turismului ecologic, cultural 
istoric, al drumețiilor în natură în 
continuă creștere 

 Creșterea gradului de valorificare a 
resurselor regenerabile de energie și 
scăderea prețului echipamentelor 
specifice (în special biomasă și 
energia solară), inclusiv prin 
accesarea de finanțări în cadrul 
programelor guvernamentale și 
europene. 

 Program de finanțare europeană în 
vederea regularizării râului Trotuș, în 
vederea securizării tuturor 

 Legislație greu de aplicat pentru 
amenajarea de obiective 
(contrucții+montaj) în sit-urile Natura 
2000 și zonele forestiere 

 Amplificarea formelor de poluare ca 
urmare a lipsei investițiilor din partea 
CNAIR specifice DN12A destinate 
parcărilor și preluării apelor (rigole, 
coșuri de gunoi)  

 Schimbarea climei ca urmare a 
creșterii constante a fenomenului de 
încălzire globală, și fenomene tot mai 
puternice de inundații ce pun în 
pericol infrastructura rutieră – în 
special intrarea pe DN12A dinspre 

 
108 https://natura2000.eea.europa.eu/?query=Natura2000Sites_9883_0,SITECODE,ROSCI0318  
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proprietăților private/publice aflate în 
apropierea albiei râului. 

 Programe de finanțare majore 
dedicate în perioade 2021-2027 
mobilității urbane, digitalizării și 
conceptelor de integrare de 
tehnologiilor pentru atingerea de 
soluții smart city, cât și conectivității 
între zonele urban-rural 

Dărmănești, cât și inundațiile ce aduc 
atingere drumul DN12B spre Slanic 
Moldova, care obligă modificarea 
traficului rutier pe cele două artere 

 

 

CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU (Apă, sol, aer)  

 
109 https://adibacau.ro/fisiere/pagini_fisiere/Master_Plan_nov.2017.pdf - pag 105 
110 Conf. indicatori UAT Târgu-Ocna 

Puncte Tari Puncte Slabe 

● Aerul este de o calitate 
extraordinară datorită situării în zona 
montană, favorizat fiind de prezența 
pădurilor împrejurul localității. 

● Apa potabilă este livrată exclusiv 
din Barajul Poiana Uzului din 
Dărmănești și este tratată prin stația 
Cărăboaia109. 

● Nu există cazuri majore de 
contaminare a solurilor şi subsolului la 
nivelul orașului. 

● La nivel local, nu sunt înregistrate 
societăţi comerciale a căror activitate 
economică să genereze poluarea 
semnificativă a atmosferei şi solului. 

● Activităţile agricole de pe teritoriul 
orașului nu generează impact negativ 
asupra solului. 

● Localitatea își gestionează 
individual serviciul de salubritate. 

 

 

● Exploatarea minieră a creat diferite 
situații de eroziune de-a lungul timpului 

● Neregularizarea albiei râului Trotuș pe 
raza orașului cât și a afluenților acestuia, 
cresc riscul de inundații 

● Poluare fonică pe timpul zilei creată de 
traficul rutier de pe DN 12A, ca urmare a 
neexistenței unei șosele de centură.  

● Poluarea apelor de suprafaţă şi a pânzei 
freatice din zonă de către fose improvizate, 
prin lipsa sistemului de canalizare în 
cartierele de case și vechimea sistemului 
existent - 16.90Km   rețea  în funcțiune din 
anul 1968110 

● Surse de contaminare rezultate de la 
dejecțiile de la animale, ca urmare a lipsei 
unor platforme de gunoi de grajd ale 
localității autorizate sau ale  crescătorilor 
de animale.  

● Lipsa unor căi de acces care să poată 
constitui baza realizării unei șosele de 
centură a Orașului. 

● Lipsa terenurilor care să ofere distanțele 
cerute de legislație (minim 500m până la 
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CONSULTARE  

PUBLICĂ: 

 

 

prima casă) pentru construirea platformelor 
de gunoi autorizate. 

Oportunitățí Amenințări 

● Dezvoltarea nișei privind 
agroturismul, a produselor montane și 
agriculturii ecologice 

● Stabilirea de către Uniunea 
Europeana a indicatorului de minim 
30% din finanțările perioadei 2021-
2027 să conțină măsuri de protecția 
mediului 

●  Inițiative naționale și europene ale 
ONG-urilor de profil privind 
importanța practicilor privind 
protecția factorilor de mediu. 

 ●  Includerea Orașului Târgu Ocna în 
Master Planul pe Județul Bacău 
privind realizarea, modernizarea și 
extinderea rețelelor de apă și apă 
uzată (canalizare) 

● Inovarea și existența unor soluții, 
tehnologii noi, mult mai accesibile, 
privind utilizarea materiilor prime și 
generarea de energie regenerabilă 
(bio gaz, energie solară, eoliană, 
compost). 

● Creştea gradului de poluare atmosferică 
prin intensificarea traficului rutier național 

● Birocratizarea excesivă în legislația 
română privind autorizarea construirii 
platformelor de gunoi în extravilanul 
localităților, cât și în cazul exproprierilor de 
terenuri. 

● Condițiile de mediu mult mai stricte 
anunțate de Comisia Europeană pentru 
acordarea plăților directe către fermierii ce 
nu au platforme de gunoi conforme 

● Modificarea condițiilor de finanțare în 
noua perioadă de programare, cu privire la 
investițiile în rețelele de apă, apă uzată, 
regularizare cursuri de apă. 
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 Care considerați a fi cele mai importante resurse ale Orașului Târgu Ocna?  
(selectați de la 1 - foarte important spre 10 - cel mai puțin important) 
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 Care din următoarele entități locale considerați ca au cel mai important rol în Oraș?  
(selectați de la 1 - foarte important spre 10 - cel mai puțin important) 
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 Referitor la utilizarea internetului la nivelul Orașului, în clădirile publice, bifați care investiții le considerați utile/ importante:  
(selectați de la 1 - foarte important spre 10 - cel mai puțin important) 
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“Oricât de frumoasă 
este strategia, ar trebui 
să te uiți ocazional la 
rezultate.”111  

 

   

 

  Sir Winston Churchill112 

Prim-ministru al Regatului 
Unit din 1940 până în 1945, în 
timpul celui de-al doilea 
război mondial și din nou din 
1951 până în 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 https://www.azquotes.com/quote/56317 
112 Sir Winston Leonard Spencer Churchill - https://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill  
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Muntele Măgura Ocnei, 

Mănăstirea Măgura Ocnei 

Acțiune și Viziune 
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Concret, Strategia de dezvoltare a orașului stațiune Târgu-Ocna 2021-2027 oferă 
direcțiile de urmat într-un orizont de timp stabilit, astfel încât toți actorii locali 
implicați în viața comunității să împărtășească ideile către care resursele disponibile 
vor fi concentrate.  

Mai mult ca oricând, ideea de conexiune, dezvoltare integrată, mobilitate, 
inovație, digitalizare, sustenabilitate, eficiență, ”smart city”, specializare inteligentă, 
parteneriat, economie circulară, adaptabilitate, siguranță, egalitate de șanse, 
transparență și promovare la orice nivel devine un standard de avut în vedere atunci 
când sunt gândite viitoarele proiecte. Ele trebuiesc încadrate atât în contextul local, 
dar totodată și corelate, chiar integrate, într-o strategie județeană sau regională, 
astfel încât atât rezultatele să poată fi multiplicate și maximizate, însă cel mai 
important să implice mai mult decât o singură entitate în implementarea lor. 

Conexiunile principale ce stau la baza unor relații corecte în vederea consolidării 
și dezvoltării infrastructurii dar și a valorificării resurselor locale sunt în primul rând 
date de calitatea de membru a Orașului Târgu Ocna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău (A.D.I.B. - operare în sectorul de apă și apă uzată), acționariatul 
la SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA TÂRGU OCNA pentru gestionarea serviciului 
de colectare a deșeurilor, Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului, o asociere cu 16 
localități113 vecine din județul Bacău și Vrancea, ce implementează Programul LEADER 
de dezvoltare rurală al Uniunii Europene prin PNDR 2014-2020 și PNS 2021-2027, 
aspectul de relief cât și resursele și potențialul turistic comun al apelor terapeutice și 
al Salinei, din arealul Orașului Târgu Ocna și Slănic Moldova. 

Având la bază calitatea intercomunitară în contextul micro-regional descris, şi 
ținând cont de avantaje dar și de dezavantaje, au putut fi concepute elementele ce țin 
de Acțiunea și Viziunea de dezvoltare, cât și direcţiile, axele și proiectele Strategiei 
de dezvoltare a orașului Târgu-Ocna 2021-2027. 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor 
de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui 
echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului 
natural. 

Conceptul a fost legat inițial de problemele de mediu și de criza resurselor 
naturale, în special a celor legate de energie de acum 30 de ani. Termenul însuși este 
foarte tânăr și s-a impus în vara lui 1992, după Conferința privind mediul și dezvoltarea, 
organizată de Națiunile Unite la Rio de Janeiro. 

Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de 
mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială și stabilitatea 
economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții. 

Discuțiile prin care s-a ajuns în final la dezvoltarea durabilă au început la 
începutul anilor '70. În 1972, Conferința privind Mediul Ambiant care a avut loc la 
Stockholm a pus pentru prima dată în mod serios problema deteriorării mediului 
înconjurător în urma activităților umane care pune în pericol însuși viitorul omenirii. În 

 
113 https://gal-valea-trotusului.ro/pagina/teritoriul-gal-1519375237  
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Partea I: 

Analiza Diagostic

•Colectare date statistice
•Baze de date
•Chestionare
•Indicatori interni
•Grup de Lucru

Partea a II-a: 
Analiza SWOT

•Audit teritorial
•Analiza puncte tari/slabe
•Oportunități de dezvoltare

Partea a III-a: 

Acțiune și Viziune

•Direcții
•Obiective 
•Măsuri

1983, își începe activitatea Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED), 
condusă de Gro Bruntland, după o rezoluție adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite. 

Lester R. Brown a creat în 1974 „Worldwatch Institute” și este promotorul unor 
serii de studii, materializate în rapoartele anuale privind progresele pe calea 
structurării unei societăți durabile: "Starea lumii" sau „Semne vitale”. Acesta atrage 
atenția, în lucrarea „Planul B 2.0” asupra conflictului dintre civilizația industrială și 
mediul ambiant și menționează corelat aspecte ca: 

- tendința de epuizare a resurselor naturale de energie, de materii prime și de hrană; 
- consumarea resurselor regenerabile într-un ritm superior capacității lor de regenerare; 
- deteriorarea fizică și poluarea unor factori vitali de mediu: apă, aer, sol. 

O societate durabilă este, o societate care își modelează sistemul economic și 
social astfel încât resursele naturale globale și sistemele de suport ale vieții să fie 
menținute.114 

Ținând cont de tot ce s-a realizat până în prezent (evaluare și monitorizare 2014-
2020), Strategia de dezvoltare a orașului Târgu-Ocna 2021-2027 oferă modul de 
centralizare al direcțiilor pe un context aflat într-o continuă schimbare. Însă poate cel 
mai important rol funcțional la acest moment este acela pentru accesarea programelor 
de finanţare puse la dispoziție de Uniunea Europeană și Guvernul României în perioada 
2021-2027. Acest aspect impune o ierarhizare a ideilor ce trebuie să suțină viitoarele 
proiecte ce vor putea fi dezvoltate la nivelul Orașului Târgu Ocna. 

Asigurarea egalităţii de şanse este un principiu al strategiei şi va fi respectat prin 
implementarea ei. Proiectele de dezvoltare urbanistică vor prevedea în mod obligatoriu 
respectarea specificului multicultural reprezentat de istoria și resursa locală, cât și 
facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi. Se va urmări utilizarea la nivel optim a 
resurselor umane ale localităţii, prin susţinerea măsurilor de calificare/re-calificare 
profesională specifică şi prin susţinerea activităţilor economice care pot utiliza aceste 
resurse umane; se va atinge un dublu scop: al inserţiei pe piaţa muncii şi al realizării 
incluziunii sociale. Se va urmări crearea condiţiilor de păstrare a identităţii culturale 
şi spirituale a populaţiei de etnie majoritară cât și minoritară (rromă). 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 https://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83  
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Aceasta a fost metoda de realizare a Strategiei de Dezvoltare a orașului Târgu-
Ocna 2021-2027.  

Ținând cont de datele statistice colectate, propunerilor din consultări, a 
concluziilor din chestionare şi  a analizei diverşilor indicatori, concluzionăm că Orașul 
Stațiune Târgu Ocna a reușit să-și rezolve o parte din problemele de infrastructură, a 
început proiecte majore de accesibilitate, sistematizare urbanistică și modernizare 
edilitară, însă procesul de dezvoltare mai are nevoie de investiții care să asigure un 
pachet complet al calității vieții alături de focalizarea, organizarea, dezvoltarea 
infrastructurii aferente și punerea în valoare a resurselor turistice existente, unice la 
nivelul județului Bacău, al Regiunii Nord-Est și recunoscute a fi printre puținele din 
țară. 

Administraţia publică, alături de 
comunitate, va avea în față câteva 
provocări privind dezvoltarea 
infrastructurii, canalizând dezvoltarea 
către o organizare mai bună și o deschidere 
mai mare a localității turiștilor, atât în 
zona resurselor turistice, de interes, cât și 
către restul cartierelor, concentrându-se și 
pe implicarea directă a celorlalți actori de 
la nivelul localității (Agenții economici - în 
special cei din turism, ONG-urile, Colegiul 
Național Costache Negri, Liceul tehnologic , școlile, 
bisericile etc…)  astfel încât orice investiție să 
producă efecte în cât mai multe sectoare. 
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  Atragerea de resursă umană specializată sau pentru specializare în rândul 
instituțiilor locale, promovarea specificului, unicității, a patrimoniului natural deosebit 
şi cultural moștenit, revitalizarea comunităţii şi identificarea oricăror măsuri de 
dezvoltare a sentimentului de apartenenţă la comunitate stau la baza integrării în 
conceptul de dezvoltare durabilă. 
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ACȚIUNEA 

DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Dezvoltarea integrată și sustenabilă  
               a Târgu-Ocnei spre 2027 
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115Strategia se concentrează pe cele două elemente definitorii ale demersului 
strategic în dezvoltarea unei comunități: proiecția a ceea ce vrem să fim, unde trebuie 
să ajungem ca și comunitate (viziunea) și măsurile pe care le luăm pentru a ajunge 
acolo, la un nivel sustenabil al modului de viață, care să ofere șansele reale oricărei 
familii de a trăi și a-și încuraja și copii să rămână aici în Târgu Ocna pe viitor (acțiune). 

 Pentru ca Târgu Ocna să devină o comunitate stabilă, dezvoltată, acțiunea și 
viziunea trebuie să fie rezultatul conlucrării dintre actorii locali și implementarea 
proiectelor cu un caracter inovant, care pe lângă administrația locală, să implice 
diferitele sectoare ale comunității. 

S-au conturat astfel următoarele Direcții de dezvoltare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele 4 direcții de dezvoltare pot fi atinse printr-un set de obiective, care la 
rândul lor conțin măsurile sau ideile de proiecte ce trebuiesc întreprinse astfel încât 
viziunea de ansamblu asupra orașului, mai exact unde se dorește să se ajungă, să fie 
atinsă. 

 

 

 
115 Poza preluata de pe https://zigzagprinromania.com/blog/manastirea-magura-ocnei-tg-ocna/  

D1:  Mobilitate sporită prin infrastructură 
integrată cu resursele turistice

D2:  Stabilitatea, specializarea și motivarea 
resursei umane pentru o mai bună calitate a 

vieții

D3: Conexiuni între actorii locali pentru un 
mediu economic în creștere

D4:  Servicii, produse și cultură locală
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 D1:  Mobilitate sporită prin infrastructură integrată cu 
resursele turistice 

 
 Dezvoltarea integrată a infrastructurii publice de acces cu resursele turistice 

ridică gradul de complexitate, însă prin urmărirea unei astfel de abordări integrate a 
modernizării, se poate da o valoare mult mai mare fiecărui obiectiv de infrastructură 
de acces. Populația are nevoie de infrastructura de bază modernă, aceasta nemaifiind 
un lux ci o necesitate, însă concentrarea resurselor către un obiectiv cu resurse 
turistice, spre exemplu Salina, izvoarele minerale sau unitățile de cazare și alimentație 
poate să aducă un mai mare beneficiu locuitorilor prin crearea de locuri de muncă care 
să deservească turiștii ce vin anual în vizită. Totodată, o astfel de dezvoltare, ce are 
pe prim plan modernizarea și sistematizarea obiectivelor turistice creează o puternică 
identitate locală și pune baze solide în dezvoltarea sectorului economic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regenerarea urbană poate începe și din îmbunătățirea și dotarea cu mobilier 
urban multi-funcțional gen stații de călători dar și spații de odihnă, locuri de joacă 
tematice cu abordări de diferite spații mult mai atractive.  

 

  

  

  

  

 

 Mobilitatea și accesibilitatea trebuie să ofere un cadru optim în care locuitorul 
și turistul reușește să se orienteze singur indiferent de loc: ”Am ajuns aici și văd 
opțiunile: unde, cum, cu ce și în cât timp pot ajunge mai departe.” 
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turistice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fără a afecta traficul național de tranzit, o idee de urmărit pentru integrarea 
mobilității în sectorul turism este acela al unei logistici foarte bine puse la punct. 
Posibilitatea identificării și modernizării de noi rute pentru decongestionarea 
traficului, inclusiv de ocolire a orașului prin realizarea unei șosele de centură, ca măsuri 
de prevenire a supraaglomerării în viitor cât și a unei mai bune delimitări a zonei de 
locuit și a celei turistice, trebuie să pornească cu prioritate spre materializare. 116 

Pe termen 
mediu și lung (10-20 
de ani) actuala 
infrastructură rutieră 
centrală nu va mai 
face faţă traficului 
de perspectivă. 
Creşterea numărului 
de autovehicule şi 
creşterea şi mai 
accentuată a 
traficului rutier de 
mărfuri şi pasageri va 
crea blocaje de 
circulaţie pe 
principala arteră a 
orașului. La problemele cauzate de blocajele în trafic se va adăuga şi creșterea 
nivelului de poluare fonică şi atmosferică, care va afecta inclusiv confortul turiștilor și 
atractivitatea stațiunii ca ansamblu. Nevoia indentificării unei rute, pentru șoseaua de 
centură a orașului, în vederea scoaterii traficului de tranzit, va fi un proiect de inițiat 
în perioada imediat următoare (3-5 ani), cel puțin la faza contractării seriviciilor unor 

 
116 Exemplu stațiunea montană Sinaia 
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specialiști pentru realizarea unui studiu de fezabilitate și a identificării unei rute viabile 
pentru realizare, cât și a posibilității de demarare a achiziționării terenului necesar. 

 Accesibilitatea trebuie să fie însoțită și de facilitate. Un concept inovativ de 
urmărit, sub umbrela ”smart city”117 este cel al creșterii atractivității zonei prin 
adaptarea și valorificarea resurselor existente la cerințele celor din afară, ținând cont 
de nevoile locuitorilor. Idei innovative pot avea aplicabilitate către posibilitatea 
facilitării unor locuri de 
parcare dotate cu 
dispozitive pentru 
încărcarea electrică gratuită 
a autoturismelor/ 
vehiculelor lângă obiectivele 
turistice, cât și a 
dispozitivelor electronice 
telefoane mobile, tablete, 
etc. la fel în apropierea unor 
unități de consum alimentar 
din zona turistică care să 
”rețină” vizitatorii suficient 
de mult cât să aleagă să 
consume în plus.  

 Orașul inteligent trebuie analizat mai puțin prin cantitatea de aplicații IT si 
mai mult prin optimizarea funcțiilor sale. Ideea de oraș inteligent nu se poate separa 
de conceptul de eGuvernare și trebuie să conțină centrarea pe cetățean și pe nevoile 
sale.118 Totodată, este locul unde inovația și specializarea inteligentă duce la creştere 
economică combinată cu cheltuirea prudentă a finanţelor publice. Conceptul este 
cunoscut şi sub denumirea de „growthsterity” (creştere+austeritate).119 

 Conceptul “SMART” definește toate acele ansamble și subansamble 
automatizate ce procesează activități în mediul virtual. Tehnologiile inteligente 
asigura interfața digitală cu alte concepte similare, creând astfel un mecanism 
tehnologic unitar, ce acoperă în întregime nevoile funcționale ale unui sistem. Acest 
concept utilizează tehnologia digitală în toate aspectele sale de funcționare. 

  Totuși termenul asociat unei comunități, înseamnă locul care știe cum să-și 
folosească, să-și pună în valoare orice resursă disponibilă, digitalizarea fiind o 
oportunitate ce poate fi transformată într-una dintre resursele actuale.  

 Ideea de oraș inteligent face referire la a depăși granițile propriei comunități 
și de a implica și comunitățile învecinate, acționând și având legături cu comunele din 
jur cât și cu mediul urban - micile și marile orașe vecine - dezvoltând conexiuni între 
vecinătăți.  

 
117 Oraș inteligent 
118 https://administratiepublica.eu/smartcitiesconference/publicatii/Orasul_inteligent_editia_03.pdf  
119 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag44/mag44_ro.pdf - pag 8 
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  În esență un oraș inteligent înseamnă dezvoltarea de noi parteneriate însă în 
final nu există o definiție sau procedură scrisă de a deveni astfel. În ansamblu conceptul 
se referă la oamenii din comunitate, care sunt conștienți și identifică resursele 
disponibile și acționează în baza celor mai bune informații și cunoștințe disponibile 
pentru a-și folosi resursele și a le da valoare. 

 

Obiectiv 1.1 – Obiective de mobilitate conectate pentru modernizare și extindere 

Obiectiv 1.2 – Sistematizare urbanistică și infrastructură integrată în zonele de 
interes turistic 

Obiectiv 1.3 – Reţele de utilităţi: extindere și modernizare  

Obiectiv 1.4 – Servicii publice smart city cu accent pe dezvoltarea turismului 

Obiectiv 1.5 – Investiții pentru prevenirea dezastrelor și protecția mediului 

Obiectiv 1.6 – Resurse regenerabile pentru eficiență energetică 

 

 

 

 D2:  Stabilitatea, specializarea și motivarea resursei 
umane pentru o mai bună calitate a vieții 

 

La nivelul oricărei organizații publice sau private cea mai important resursă 
este dată de oamenii ce formează echipa. În același fel și la nivelul unei comunități, 
oamenii reprezintă resursa de bază și identitatea cu care și pe care se poate construi. 
Integrarea educației în 
specificul economic local cât și 
administrativ, ținând cont de 
nivelul și gradul acesteia, însă 
începând inclusiv de la nivelul 
școlii generale, cât și adaptarea 
acesteia către noile 
instrumente digitale de lucru 
crează premisele optime pentru 
adaptabilitatea resursei umane 
și o dezvoltare sustenabilă a 
comunității.  

O atractivitate sporită o constituie importanta influență a sectorului de turism 
balneoclimatic data de apele minierale, exploatarea zăcământului de sare al Salinei 
Târgu Ocna, apropierea față de stațiunea Slănic Moldova cu apele terapeutice 
recunoscute cât și frumusețea cadrului natural care încadrează orașul. Acești factori 
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au păstrat constant un segment al unei nișe de turiști ce preferă un tratament sau o 
vacanță în Târgu Ocna, nișă ce merită convinsă să revină și să militeze pentru 
promovare, devenind promotorii/ambasadorii stațiunii.  

 Totodată în jurul Orașului Târgu Ocna exista un bazin al populației stabile de 
53.222 locuitori (12.743 Tg. Ocna și 40.479 localități învecinate) care generează o zonă 
de influiență și un flux al interacțiunilor din prisma resurselor, căilor de acces și 
facilităților oferite în majoritatea sectoarelor de interes ale orașului. 

Astfel, pentru această direcție, se vor avea în vedere următoarele obiective:  

 

Obiectiv 2.1 – Educație performantă adaptată digitalizării 

Obiectiv 2.2 – Educație pentru toți 

Obiectiv 2.3 – Formare profesională integrată în specificul economico-
administrativ 

Obiectiv 2.4 – Îmbunătățirea serviciilor publice din sănătate 

Obiectiv 2.5 – Actualizarea și susținerea dezvoltării vieții culturale 

 

 

 D3: Conexiuni între actorii locali pentru un mediu 
economic în creștere 

 

 Într-un context Mondial al globalizării, discrepanțele 
de orice fel pot fi surpasate prin integrarea cu noile 
instrumente oferite de internet, prin digitalizare. Mai mult 
ca oricând, oamenii au la dispoziție o multitudine de 
mecanisme facile și ieftine pentru a ține legătura. Economia 
actuală este economia conexiunilor. Un mediu local care 
încurajează dezvoltarea antreprenorială creează mecanisme 
propice pentru ca întreprinzătorii să poată avea la dispoziție 
toate facilitățile necesare dezvoltării și evoluției unei 
afaceri. Creearea unui astfel de mediu120 constituie o 
direcție importantă pentru o administrație ce-și dorește o 
evoluție și o bună stare pentru locuitorii ei.    

 O comunitate stabilă își susține sectorul economic 
deoarece acesta generează profit multi-direcțional și multi-
sectorial. În principal creează profit pentru cei cu inițiativă 

 
120 https://www.youtube.com/watch?v=tgEBTPee9ZM – teoria/legea constructuală 
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antreprenorială, dar și mai important locuri de muncă care stabilizează populația și 
degrevează programele sociale – bugetul public. 

 Comisia Europeană – Digital Single Market, reprezintă „smart city”121 ca pe o 
comunitate în care rețelele și serviciile tradiționale devin mai eficiente prin utilizarea 
tehnologiilor digitale și de telecomunicații, în beneficiul cetățenilor și mediului de 
afaceri. „Un oraș Smart, este cel care integrează tehnologiile informației și 
comunicațiilor pentru utilizarea eficientă a resurselor și infrastructurilor în scopul 
asigurării necesităților cetățenilor săi”.122 

 Totodată conceptul SMART se referă la o zonă urbană care creează dezvoltare 
durabilă și o calitate a vieții ridicată prin 
excelență în domeniile de activitate ca 
rezultat al unui capital uman solid, capital 
social și infrastructură ICT, folosirea 
tehnologiilor digitale pentru ridicarea 
standardului de viață, reducerea costurilor 
și o comunicare mai bună cu cetățenii, 
adoptând o dezvoltare bazată pe 
specializare inteligentă. 

 Un rol important îl va avea și 
identificarea tutror mecanismelor și 
implicarea tuturor părților interesate 
pentru implementarea la nivel local a conceptului de economie circulară și specializare 
inteligentă.  Devine o provocare necesară reducerea practicilor modelul economic 
tradițional, liniar, care se bazează pe un model de ia-fă-consumă-aruncă. 

 Trecerea la o economie mai circulară ar putea aduce beneficii cum ar fi 
reducerea presiunii asupra mediului, îmbunătățirea securității aprovizionării cu materii 
prime, creșterea competitivității, stimularea inovării, stimularea creșterii economice, 
crearea de locuri de muncă. 

 De asemenea, o parte a acestui model este programarea uzurii - conceperea 
unui produs pentru a avea o durată limitată de viață pentru a încuraja consumatorii să 
cumpere unul nou. 

 Conștientizarea potențialului resurselor locale și integrarea acestora într-un 
mod de valorificare sustenabil, bazat pe inovație, parteneriat și specializare inteligentă 
trebuie să fie cât mai mult urmărit și utilizat. 

 

     

Obiectiv 3.1 – Conectivitate pentru susținerea inițiativelor antreprenoriale  

Obiectiv 3.2 – Acțiuni de consolidare și promovare a turismului  

 
121 Oraș inteligent 
122 https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2016/12/Ghid-Smart-City.pdf  
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Obiectiv 3.3 – Servicii adaptate specificului sectoarelor existente  

Obiectiv 3.4 – Facilități pentru valorificarea superioară în agricultură  

 

 

 D4:  Servicii, produse și cultură locală   

 
 Emblema unei localități face referire de cele mai mute ori la o resursă, un 
eveniment trecut sau o tradiție consacrată în istoria locului. Serviciile și produsele 
locale sunt o carte de vizită a locului și oamenilor, iar îmbinarea lor cu tradițiile sau 
integrarea lor în tradiție aduce plus valoare eforturilor celor care operează în întreg 
sectorul turistic sau complementar, cât și crescătorilor de animale și micilor 
producători. 

Noua Politică Agricolă Comună 2021-2027 pune un accent deosebit pe ideea 
de mediu ”EU Green deal123” și valorificarea sustenabilă a materiilor prime locale prin 

conceptul ”from farm to 
for124.  Toate aceste 
concepte urmăresc în 
principal atingerea unui mod 
sustenabil de a produce 
alimente sănătoase, 
ecologice, deci cu focalizare 
pe agricultură, cât și în 
sectoarele complementare 

cu agricultura. Mai mult ca oricând, în fața crizei sanitare, guvernele mondiale și mai 
aplicat cele europene, au conștientizat importanța siguranței alimentare într-un 
context în care măsurile de închiderea generală (lockdown) au creat blocaje în lanțul 
clasic de alimentație. Trecerea către un sistem alimentar mai sănătos și mai durabil 
este un element esențial al Pactului 
verde european. 

 Pactul verde european 
reprezintă schiţa şi foaia de parcurs a 
Comisiei Europene pentru 
transformarea Europei în primul 
continent neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050, cu o economie 
durabilă care nu lasă pe nimeni în 
urmă. 

 
123 ”Pactul verde european” - https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro  
124 ”De la fermă la consumator” sau ”de la furcă la furculiță”: https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro  
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Obiectiv 4.1 – Sprijin pentru realizarea și valorificarea serviciilor/produselor 
locale  

Obiectiv 4.2 – Integrarea culturii în viața și sectoarele localității 

Obiectiv 4.3 – Promovare integrată cu infrastructură specifică atât hard cât și soft

Trecerea către un sistem alimentar mai sănătos și mai durabil 
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DIRECȚII – OBIECTIVE – MĂSURI  

 (D.O.M.-uri - corelări) 

 Strategia de Dezvoltare oferă o viziune de implementare către administrația 
publică locală în primul rând, gen Consiliul Local și Primărie, cât și instituțiilor aflate 
în subordinea acestora sau în legătură directă. Totuși, strategia poate fi un ajutor, o 
direcție de urmat și pentru actorii din mediul privat, care își pot completa sau dezvolta 
proiecte importante care au legătură cu obiectivele și măsurile identificate aici. 

 O direcție poate fi atinsă prin îndeplinirea obiectivelor stabilite, obiectivele prin 
realizarea măsurilor sau proiectelor aferente. Administrației publice locale îi revine 
sarcina de a urmări toate oportunitățile de finanțare, de la fondurile europene, 
guvernamentale, județene, la alte instituții financiare internaționale, cât și să-și 
evalueze corect resursele financiare proprii și bonitatea de a le investi astfel încât 
oportunitatea și disponibilitatea proprie să poată fi folosite complementar și să 
genereze proiecte integrate, sustenabile și cu impact real asupra dezvoltării 
sectoarelor comunității și multiplicării resurselor existente, punând accentul pe 
specializarea inteligentă. 

 

 

 

 

 

 

 MĂSURI: 

1. Modernizarea celor 34,85 km de reţea stradală asfaltată și cea de acces 
pietonal aferentă, prioritizând punctele de interes turistic și consolidând 
nevoia de mobilitate a agenților economici și a populației/ turiștilor. 

2. Reabilitarea și modernizarea celor 32,29 km de străzi pietruite, balastate 
și de pământ, cu prioritate a celor ce deservesc și consolidează accesul la 
obiective turistice.  

3. Amenajarea şi sistematizarea intersecţiilor între drumul național DN 12A 
şi cele secundare, prin benzi de retragere, cu prioritate în zonele de 
interes turistic. 

4. Amenajarea de parcări, cu facilități de tip parking integrate, la 
obiectivele turistice și în apropierea clădirilor publice de interes 
(primărie, biserici, cabinete medicale, cămin cultural, piață, școli, 
poliție) pentru autoturisme, autobuze, biciclete, vehicule electrice sau 
nemotorizate utilizate în scop de agrement – după caz. 

DIRECȚIA 1:  Mobilitate sporită prin infrastructură integrată cu   

                        resursele turistice 

OBIECTIV 1.1 – Obiective de mobilitate conectate pentru modernizare și 
extindere 
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5. Identificarea unei soluții sustenabile de parcare (clasică/ subterană/ 
supraterană / cu funcționalitate diversă) pentru minim 200 de locuri între 
strada Tisești și strada Podei care să deservească perioadele de 
aglomerație din jurul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de 
Penitenciare.  

6. Realizarea de trotuare pentru pietoni, zone verzi de protecţie (perdele de 
arbori), amenajarea de piste pentru bicilete (cicloturism) şi creşterea 
suprafeţelor alocate exclusiv circulaţiei pietonale. 

7. Accesibilizarea tuturor clădirilor publice și căilor de acces pietonal cu 
trecerile de nivel, special adaptate persoanelor vârstnice și celor cu 
dizabilități. 

8. Modernizarea celor 40,25 km de drumuri Agricole, cu prioritate pentru 
cele ce pot accesibiliza traseele către obiective cu potențial turistic local 
și/sau regional (trekking, mountain bike, birdwatching, ATV). 

9. Parteneriate și demersuri pentru modernizarea drumurilor forestiere cu 
potențial turistic de către ROMSILVA. 

10. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor şi a trecerilor de pietoni, în special 
pe DN 12A: iluminat corespunzător în zona trecerilor de pietoni (lămpi cu 
lumină intermitentă, semnalizarea luminoasă de atenţionare cu flash). 

11. Introducerea la intrările/ieşirile din localitate şi în centru a panourilor 
informative privind obiectivele turistice, spaţiile de parcare şi alte date 
de orientare generală. 

12. Modernizarea parcului auto prin dotarea compartimentelor, serviciilor, 
birourilor din componența UAT cu autovehicule, autoutilitare, mijloace 
de transport specializate domeniului de lucru. 

13. Realizarea de podețe, trasee strict pietonale și de biciclete (cicloturism), 
după caz independente de cele rutiere, inclusiv cu direcție de conectare 
către localitățile vecine, spre punctele de interes turistic și local. 

14. Creșterea fluidizării și siguranței traficului aferent DN 12A prin realizarea 
de benzi de accelerare și decelerare în intersecțiile cu drumul național. 

15. Instalarea de panouri fonice și parapeți inovativi de siguranță în zonele 
drumului național extrem de apropiate de locuințe. 

16. Consultări și demersuri privind identificarea variantelor posibile de rută 
pentru realizarea unei șosele de centură a orașului Târgu-Ocna. 

17. Realizarea unui parteneriat cu localitățile învecinate în vederea elaborării 
unei Strategii de Dezvoltare pentru o [mini] Zonă Urbană Funcțională în 
jurul orașului Târgu Ocna, bazată pe inovare și specializare inteligentă. 
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MĂSURI: 

1. Actualizarea și definitivarea documentației pentru Planul Urbanistic 
General, cu focalizare asupra zonelor de/cu interes/potențial turistic, 
cât și a îmbunătățirii spațiului locativ. 

2. Sistematizarea clară urbanistică a zonelor cu funcționalități diferite și 
sprijinirea inițiativelor economice private în cazul documentațiilor 
urbanistice. 

3. Informare și sprijin pentru populație în vederea autorizării lucrărilor de 
construcții a spațiilor de locuit și anexelor gospodărești, cu încadrarea 
în specific local. 

4. Sprijinirea organizării asociațiilor de proprietari și a parteneriatelor 
pentru modernizarea și creșterea eficienței energetice a spațiilor de 
locuit în comun, respectând specificul local. 

5. Parteneriate pentru modernizarea staţiilor de transport în comun 
existente (gara CFR, stații microbus/bus) cât şi amenajarea unor noi 
stații, cu prioritate în zonele de interes turistic. 

6. Realizare, modernizare monumente/statui de interes local în zonele cu 
încărcătură istorică și culturală, cu prioritate în apropierea zonelor cu 
potențial turistic. 

7. Achiziționarea de indicatoare pentru integrarea, promovarea organizată 
și semnalizarea suplimentară către toate obiectivele orașului, inclusiv 
pentru creșterea vizibilității Centrului de informare turistică.  

8. Realizare concurs de soluții arhitecți pentru integrare și amenajare 
urbanistică/arhitecturală și restaurare, reconstruire a întregii zone 
Centrale cât și a celei de acces la obiectivele turistice, cât și pentru 
stabilirea crieteriilor pentru specific architectural local. 

9. Implicarea actorilor interesați, în special a agenților economici, în 
elaborarea strategiilor de planificare și dezvoltare urbanistică. 

10. Susţinerea de campanii de promovare a utilizării de către populaţie a 
mijloacelor de transport ecologice şi în special a bicicletelor, în paralel 
sau după realizarea/dezvoltarea infrastructurii specifice. 

11. Parteneriate pentru modernizare/extindere zonă piață locală, păstrând 
specificul arhitectural local în vederea utilizării ca punct turistic.125  

12. Realizarea cadastrului general al imobilelor publice din domeniul public 
și privat, cât și ale populației, atât din extravilan cât și din intravilan. 

 
125 Exemplu LA Boqueria Market din Barcelona: https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/attractions/boqueria-market-la-
rambla-in-barcelona.html  

Obiectiv 1.2 – Sistematizare urbanistică și infrastructură integrată în  

                          zonele de interes turistic 
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13. Modernizarea și accesibilizarea clădirilor cu specific local în vederea 
promovării și integrării în infrastructura turistică/ agroturistică locală. 

14. Realizare demers pentru construire obiectiv de infrastructură tip 
belvedere în Măgura Ocnei/ Măgura Mare  (construirea unui foișor din 
lemn cu vedere panoramică) pentru marcarea cotei cât și borne de 
semnalizare spre locație și de-a lungul obiectivelor istorice existente 
(gen bătăliile desfăşurate în luna august a anului 1917 pe frontul Oituz-
Măgura şi Cireşoaia-Târgu Ocna - bătălia Oituzului). 

15. Realizare de grupuri sanitare/ toalete publice, integrate în specificul 
arhitectural, inclusiv asociate cu alte clădiri de interes public din zonele 
cu potențial turistic (izvoarele minerale, zona Salinei, Centru de 
informare turistică, Spații de vânzare producători locali, etc…). 

16. Valorificarea unor non-spații prin amenajarea lor cu infografii pentru 
creșterea experienței turistice. 

17. Construirea/ adaptarea de infrastructură pentru desfășurarea 
activităților în aer liber, multianotimp, specifice condițiilor 
meteorologice din fiecare anotimp. 

 

 

MĂSURI: 

1. Extinderea și modernizarea infrastructurii edilitare în zonele destinate 
activităţilor de mică industrie şi prestări servicii 

2. Modernizarea, consolidarea și extinderea reţelelor de utilităţi: apă, 
canalizare, energie electrică, gaz, internet, colectare selectivă și 
management al deșeurilor la nivelul întregii localități 

3. Facilitarea implementării ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-
2020” de către SC CRAB pentru creşterea nivelului de colectare şi 
epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a 
alimentării cu apă potabilă către populaţie. 

4. Susținerea acordării de teren tinerilor [căsătoriți] pentru construirea 
de locuinţe, cu acces la utilități și obligația respectării specificului 
architectural local. 

5. Îmbunătățirea și creșterea spațiului locativ prin realizarea de locuințe 
colective pentru familiile tinere sau dezvantajate. 

6. Demersuri pentru trecerea reţelelor electrice și altor cabluri de utilități 
în subteranul străzilor orașului. 

7. Amenajarea/modernizarea canalelor colectoare de ape reziduale și 
pluviale de pe teritoriul orașului. 

Obiectiv 1.3 – Reţele de utilităţi: extindere și modernizare 
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8. Investiții în echipamente inovatoare pentru reciclarea deșeurilor cât și 
valorificarea deșeurilor menajere prin transformarea în biomasă sau 
peleți pentru producerea energiei termice și procesarea deseurilor 
organice, cât și prin integrarea în conceptul economiei circulare. 

9. Demarcarea de locuri de parcare pentru autovehicule electrice și 
asigurarea infrastructurii de încărcare electrică, în special în locurile 
cu potențial turistic. 

10. Sisteme soft&hard pentru eficientizarea iluminatului public de la 
nivelul orașului. 

11. Investiții privind producerea de energie din surse regenerabile, 
stocarea de energie, cât și a încadrării ca prosumator. 

12. Adoptarea soluțiilor moderne de evidență/ monitorizare a furnizării și 
distribuției utilităților ce pot fi realizate la nivel de UAT (management 
deșeuri, monitorizare video, internet, transport local, peisagistică). 

13. Realizarea unui sistem video eficient de supraveghere a localității cu 
accent pe zonele de interes turistic, intersecții, clădiri publice. 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Digitalizarea activității primăriei prin crearea, actualizarea [unui] 
website care să ofere posibilitatea frunizării majorității serviciilor 
publice și în mediul on-line. 

2. Integrarea soluțiilor de plată și obținerea de documente, cât și a 
promovării pe pagina instituției/ localității. 

3. Dezvoltarea platformelor de interoperabilitate între administraţia 
publică, cetăţeni şi mediul de afaceri. 

4. Renovare, extindere, eficientizare instalații, spațiu și dotare mobilier, 
echipamente hard&soft sediu Primărie. 

5. Construcţia, renovarea de spaţii destinate serviciilor publice (ex. 
Cabinete medicale, piață, centru de afaceri, centru de procesare / 
depozitare a materiilor prime locale, punct de abatorizare animale, 
etc.) 

6. Organizarea periodică de consultări publice cu societatea civilă cu 
privire la proiectele de dezvoltare ale orașului 

7. Amplasarea de terminale InfoKiosk, unul pe cartier cât și în punctele 
de interes turistic cu facilități de accesare a serviciilor publice fără 
deplasarea la primărie, cât și de promovare a obiectivelor și facilităților 
de petrecere a timpului liber în localitate. 

Obiectiv 1.4 – Servicii publice smart city cu accent pe dezvoltarea turismului 



 

            Strategia 2021-2027   

116/ 232 
Strategia: Târgu-Ocna 2027 

8. Parteneriate și facilități pentru integrarea, crearea și promovarea 
infrastructurii de vizitare a ariei naturale protejate Natura 2000. 

9. Amenajarea de spaţii verzi, locuri de agrement, terenuri de tenis și 
terenuri de fotbal, locuri de joacă sau puncte tematice ale istoriei 
locale pe terenurile degradate/ neutilizate. 

10. Amenajarea unor puncte de belvedere cu ochean pentru observare și 
puncte de popas/recreere cu bănci, mese, coșuri de gunoi. 

11. Analiza, exploatarea și valorificarea după potențialul maxim al tuturor 
formelor și posibilităților turistice de la nivelul orașului: ecoturism, de 
tineret, activ, cultural, de afaceri, tururi, gastro, integrat, asociat 
fondului de vânătoare, ecumenic, etc. . 

12. Crearea unui standard de calitate la nivelul întregii oferte turistice 
posibile – o etichetă - la nivelul localității, care să ofere siguranță și 
satisfacție. 

13. Crearea unor infografii despre istoria Târgu Ocnei și amplasarea în 
principalele puncte turistice, pe limitele de proprietate sau în 
continuitatea unei rute/conexiuni pietonale. 

 

 

MĂSURI: 

1. Investiții în mobilier stradal pentru colectarea deșeurilor cât și selecția 
și, după caz, neutralizarea lor. 

2. Parteneriate pentru derularea de campanii de informare şi 
conştientizare a populaţiei și agenților economici privind importanţa 
colectării selective a deşeurilor și sprijinirea investițiilor pentru 
reciclare sau integrate în conceptul de economie circulară.  

3. Amenajarea canalelor colectoare de ape pluviale de pe teritoriul 
orașului pentru prevenirea inundaţiilor. 

4. Demersuri și sprijin pentru amenajarea albiei râului Trotuș și 
afluentului principal - Slănic - pe întreaga lungime a acestora de la 
nivelul orașului, cât și a gurilor de vărsare a afluienților. 

5. Acordarea unor facilităţi (inclusiv prin concesionarea suprafeţelor de 
teren necesare) agenţilor economici locali sau din afara localității care 
realizează investiţii în echipamente şi instalaţii pentru generarea de 
energie curată, în vederea susţinerii activităţii de servicii și producție. 

6. Regularizarea cursurilor de apă permanente și nepermanente (torenți), 
în special în zonele cu risc de inundabilitate alături de consolidarea 
podurilor și drumurilor tangente, cât și a rețelelor de utilități aferente. 

Obiectiv 1.5 – Investiții pentru prevenirea dezastrelor și protecția mediului 
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7. Achiziția de echipamente specifice de intervenție în caz de inundații 
sau incediii, cât și dotarea cu autovehicule, autoutilitare specializate 
în astfel de intervenții. 

8. Promovarea importanței exploatărilor sustenabile în sectorul forestier 
și a importanței sitului Natura 2000, cât și a alternativei exploatării 
potențialului turistic a suprafețelor forestiere. 

9. Susținerea acțiunilor de împădurire, cât și crearea de bariere forestiere 
pentru protejarea infrastructurii publice cât și a proprietăților private 
ale locuitorilor. 

10. Sprijin pentru elaborarea şi implementarea Planului de management al 
ariei naturale protejate Sit-ului Natura 2000 Măgura Târgu Ocna. 

11. Amenajarea unui Parc național, Rezervație naturală, Gradină botanică, 
Parc dendrologic, Centru de agrement divers care să susțină 
biodiversitatea și să creeze puncte de interes local, prin parteneriat 
public-privat, alocare și schimbare destinație suprafață de 
islaz/pădure. 

12. Realizarea de baraje în amonte și reglularizarea cursurilor de apă 
existente. 

13. Dotări, instruiri, parteneriate locale și județene pentru întărirea 
capacității de reacție și gestionare la situațiile de criză. 

14. Modernizarea și construirea de drumuri agricole și forestiere în vederea 
accesibilizării suprafețelor de islaz/pășune și pădure (scurtarea 
timpului de intervenție în caz de incendii; realizarea de trasee de 
agrement pentru turism). 

15. Construire platformă de gunoi în extravilanul localității în vederea 
sprijinirii crescătorilor de animale și gestionării eficiente a gunoiului de 
grajd 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Studiu privind ierarhizarea potențialului și a posibilităților optime, 
eficiente și sustenabile de exploatare a resurselor regenerabile la 
nivelul orașului. 

2. Asigurarea și eficientizarea consumului de energie electrică și termică 
prin exploatarea resurselor regenerabile: solare, eoliene, pompe de 
căldură, biomasă, toaletarea islazului/ pădurilor, în vederea utilizării 
pentru clădirile și iluminatul public, cât și pentru reducerea consturilor 
aferente din bugetul local. 

Obiectiv 1.6 – Resurse regenerabile pentru eficiență energetică 
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3. Parteneriate locale, județene și inter-județene, cât și naționale și 
internaționale, în vederea realizării de proiecte pilot ce vizează 
dezvoltarea și achiziția de echipamente ce pot transforma și folosi 
resurse regenerabile, inclusiv cercetare și inovare. 

4. Asociativitate și cooperare cu entități similare în vederea orientării 
consumului orașului către sustenabilitate, eficiență energetică și 
specializare inteligentă. 

5. Organizarea de evenimente locale pe teme aplicate subiectului 
utilizării resurselor regenerabile, eficienței și energiei curate. 

6. Valorificarea terenurilor neutilizate pentru înfiinţarea unor plantaţii 
pentru producţia de biomasă sau utilizarea pentru amplasarea de 
panouri solare, centrale eoliene. 

 

 

 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Dotarea şi echiparea celor 11 unităţi de învăţământ din oraș, inclusiv a 
bibliotecilor, cu acces la internet de mare viteză, echipamente și 
programe/aplicații (hardware și software - digitalizare) adaptate în 
principal învâțământului în mediului on-line, inclusiv cu opțiune bilingvă 
(engleză, franceză), cât și specificului autorizat. 

2. Cursuri și metode pentru digitalizare integrate pentru creșterea 
capacității de folosire a noilor tehnologii smart (hard&soft) de lucru 
pentru elevi și profesori, inclusiv cercetare și inovare. 

3. Formare continuă a cadrelor didactice, cu precădere spre mecanismele și 
instrumentele noi de predare on-line și a schimbului de experiență 
interprofesional. 

4. Parteneriate pentru crearea condițiilor optime de susţinere, motivare și 
recunoaștere a participării elevilor la competiţii naţionale şi 
internaţionale, cât și a realizării de internshipuri în cadrul unor instituții, 
meșteșugari sau agenți economici cu experiență. 

5. Încurajarea activităţilor extracuriculare, sportive şi culturale, majoritar 
în aer liber, gen ghid turism montan, agroturism, istorie locală. 

6. Extinderea, modernizarea și dotarea grădinițelor "Floare de Colț", "Ana 
Maria Dorni", Nr. 3 și Nr. 8. 

DIRECȚIA 2:  Stabilitatea, specializarea și motivarea resursei 
umane pentru o mai bună calitate a vieții 

Obiectiv 2.1 – Educație performantă adaptată digitalizării 
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7. Construire infrastructură educațională pentru investiția în educația 
timpurie antepreșcolară (creșe) si preșcolară (grădinițe). 

8. Modernizarea sistemelor termice, energetice, sanitare, de monitorizare, 
stocare cât și a structurii clădirilor de învățământ cu noi materiale și 
tehnologii smart și ecofriendly pentru o gestionare, siguranță sanitară, 
eficiență energetică și de cost superioară. 

9. Promovarea facilităților educaționale la nivelul localităților din jur în 
vederea atragerii de noi elevi. 

10. Construirea, modernizarea unor spații de cazare și agrement în vederea 
asigurării unui nivel tip campus la Liceului Tehnologic Târgu Ocna și la 
Colegiul Național "Costache Negri", cât și susținerea 
diversificării/înființării unor clase de învățământ pentru sectorul turism. 

11. Construirea, amenajarea și dotarea de spații destinate sportului, cât și de 
locuri de joacă în incinta celor 11 unități școlare sau a spațiilor disponibile 
la nivelul orașului. 

12. Susținerea unor antrenori/profesori specializați și asigurarea condițiilor în 
vederea accesului spre practicarea unui sport de performanță în rândul 
elevilor. 

13. Crearea de parteneriate locale în vederea asigurării de resurse de 
motivare, recunoaștere, premiere, acordare de sprijin financiar copiilor 
ce dovedesc abilități excepționale – indiferent de domeniu. 

 

 

MĂSURI: 

1. Promovarea egalității de șanse și susținerea unor metode, aplicații privind 
educația incluzivă și a soluțiilor personalizate și adaptate atât specificului 
minorităților (rrome) cât și pentru cazurile speciale, cu accent pe 
reducerea și prevenirea abandonului școlar. 

2. Auditarea nevoilor din rândul populației dezavantajate privind 
necesitatea participării la educaţie și adoptarea de soluții practice, per 
subiect, adaptate la nivel de adult/copil. 

3. Susținerea de programe de formare la locul de muncă pentru adulții 
dezavantajați. 

4. Adaptarea infrastructurii de accesibilitate pentru copiii/cadrele didactice 
cu dizabilități în cadrul tuturor unităților de învățământ. 

5. Transformarea și adaptarea clădirilor nefolosite în circuitul educațional – 
gen Casa Borisof, Școlile gimnaziale nr 4, 5, 6, Cinematograful ”Uranus” 
pentru susținerea de activități educaționale de către copii dezavantajați, 
inclusiv la nivel rezidențial. 

Obiectiv 2.2 – Educație pentru toți 
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6. Asigurarea unui mijloc de transport adaptat pentru nevoile speciale ale 
copiilor și adulților cu dizabilități, în vederea facilitării accesului la 
programe de educație și formare. 

7. Asigurarea de echipamente și programe/aplicații (hardware și software) 
adaptate persoanelor cu nevoi speciale. 

8. Programe de înregistrare a tradițiilor de la persoanele vârstnice și 
arhivarea prin stocarea în mediul online. 

9. Implementarea de proiecte pentru specializarea resursei umane prin 
participarea la stagii de practică și intership la nivelul statelor europene. 

10. Integrarea în actul educațional a experiențelor interactive și multi-
senzoriale. 

11. Construirea unui centru multifuncțional și implementarea de programe tip 
“after school”, adaptate inclusiv copiilor cu nevoi speciale. 

12. Parteneriate cu autoritățile județene și locale, mediul de afaceri și cel 
non-guvernamental, profesioniști și părinți, pentru înființarea, adaptarea 
și îmbunătățirea serviciilor de educație și îngrijire timpurie adaptate 
particularităților fiecărei comunități. 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Crearea de parteneriate între unitățile de învățământ și agenții 
economici, cu preponderență cei locali, pentru o tranziție, integrare, 
adaptabilitate și motivație reală a elevilor către viața de după școală 

2. Adaptarea și îmbunătățirea anuală a organigramei administrației locale, 
cu accent pe manageri de proiect pentru posturile ce țin de atragerea și 
gestionarea de finanțări nerambursabile, turism, competențe în IT/ 
informatică și marketing. 

3. Programe de consiliere, orientare şi reorientare a carierei pentru tineri şi 
adulţi, bazate inclusiv pe posibilitatea de antreprenoriat independent, 
instrumente de marketing și valorificarea resurselor locale. 

4. Parteneriate între furnizorii de formare continuă şi agenții economici care 
funcționează pe teritoriul orașului în vederea dezvoltării de cursuri 
adaptate nevoilor locale (turism balnear, agroturism, turism montan, 
instrumente de marketing integrat, vânzări, management, prelucrarea 
superioară a lemnului, asociativitate în agricultură, agricultură integrată, 
eficientă, procesare produse locale,  etc.), inclusive cercetare și inovare. 

5. Facilități pentru sprijinirea agenților economici de a angaja, menține și 
forma personal din rândul locuitorilor. 

Obiectiv 2.3 – Formare profesională integrată în specificul economico-
administrativ 
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6. Susținerea unor programe de transfer de cunoștințe și stocare de date 
între generații, de la tradiții și meșteșuguri, până la profesii și tehnologii. 

7. Crearea unui program real de intership/formare în cadrul administrației 
locale și a agenților economici pentru elevii școlilor generale cât și a celor 
de la Liceului Tehnologic Târgu Ocna și la Colegiul Național " Costache 
Negri", în vederea asigurării de resurse umane locale competențe. 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Sprijin pentru modernizarea, dotarea și/sau accesibilizarea celor 19 
cabinete medicale existente. 

2. Parteneriate cu medici specialiști în vederea asigurării unor servicii 
medicale de bază, performante la nivelul orașului. 

3. Crearea unui parteneriat local cu orașele vecine, pompieri și Spitalele din 
Moinești, Comănești, Onești în vederea construirii și dotării unui centru 
de primire urgențe și achiziționarea unei/unor ambulanțe. 

4. Dotarea tuturor clădirilor publice cu aparate de prim ajutor moderne (gen 
defibrilator, truse medicale, targă) și organizarea anuală de cursuri de 
prim ajutor la nivelul angajaților pentru a putea interveni, prin 
parteneriate cu Crucea Roșie sau spitalele din jur. 

5. Derularea de programe de screening în comunități pentru o depistare 
timpurie a bolilor infecto-contagioase ce pot afecta comunitatea (TBC, 
HIV, Hepatite), dar și boli ce pot fi prevenite precum diabetul, bolile 
cardiovasculare, etc. 

6. Realizarea unui sistem de comunicare și avertizare urgențe la nivelul 
spațiilor publice din oraș. 

7. Susţinerea personalului medical şi din sistemul de asistenţă socială pentru 
a preîntâmpina migraţia acestuia. 

8. Dezvoltarea rețelei de asistenți medicali comunitari/mediatori sanitari și 
implicarea acestora în realizarea de campanii de informare, identificare 
activă, oferire de suport și monitorizare a cazurilor de TBC. 

9. Implicarea societății civile și implicit a locuitorilor şi agenților economici 
în demersuri de rezolvare a problemelor existente din spectrul social. 

10. Derularea de campanii de informare și conștientizare asupra diferitelor 
probleme de siguranță și sănătate publică, cu accent pe tuberculoză și 
alte boli infecto-contagioase, atât în rândul populației cât și în mediul 
agenților economici și al cadrelor didactice. 

11. Derularea unor campanii în comunitate pentru reducerea 
stigmei/discriminării pacienților cu TBC. 

Obiectiv 2.4 – Îmbunătățirea serviciilor publice din sănătate 
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12. Creșterea capacității personalului care lucrează cu pacienții cu TBC și alte 
boli infecto-contagioase (medici, asistente medicale,  asistenți medicali 
comunitari, medici de familie și asistenți medicali din cabinetele de 
medicină de familie, asistenți sociali/lucrători sociali, mediatori sanitari) 
prin oferirea de programe de formare, schimburi de bune practici, 
derularea de campanii de informare-educare. 

13. Activități de sprijin și construire/modernizare de spații destinate 
persoanelor cu dizabilități, vârstnice sau celor aflate în situații de risc, 
inclusiv cu caracter rezidențial. 

14. Construire cămin de bătrâni, Centru cu carater rezidențial pentru 
perioade temporare în favoarea persoanelor aflate în situații de risc sau 
celor cu dizabilități. 

15. Dotarea UAT cu mijloc de transport specializat pentru transportul 
persoanelor cu dizabilități. 

16. Identificarea unor măsuri care să asigurare transportul pacienților la 
dispensarele TBC. 

17. Oferirea de cursuri de formare cadrelor medicale în domeniul comunicării 
cu pacienții, a modelului de îngrijire centrat pe pacient, a metodelor 
inovative de tratament, etc. . 

18. Creșterea capacității personalului din serviciile de asistență socială, 
asistență medicală comunitară, medicină de familie de a oferi suport 
pacienților cu TBC, a bolilor infecto-contagioase și bolilor ce pot fi 
prevenite precum diabetul, bolile cardiovasculare și familiilor lor prin 
organizarea de cursuri de formare în domeniu. 

19. Amenajare spațiu/ii heliport în vederea asigurării unei infrastructuri 
facile de intervenție și deservire a situațiilor de urgență. 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Construirea, amenajarea, organizarea și promovarea unui muzeu, inclusiv în 
aer liber, casă memorială, casă a tradițiilor pentru împărtășirea diversității 
culturale și păstrarea vie a trecutului moștenit, cu prioritate în zonele cu cel 
mai mare trafic turistic. 

2. Promovarea, modernizarea și accesibilizarea monumentelor istorice din 
localitate, cu accent pe Situl arheologic al cetății ”Utidava” din cartierul Podei, 
Mormântul lui Costache Negri din curtea fostei Mănăstiri Răducanu, Casa 
Borisof, Fosta Mănăstire Răducanu, trecutul istoric din cadrul Primului Război 
Mondial ce a lăsăsat urme adânci în zonă. 

3. Conservarea şi promovarea multi-culturală cât și a specificului tradiţiilor locale 
din oraș 

Obiectiv 2.5 – Actualizarea și susținerea dezvoltării vieții culturale 
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4. Sprijinirea ansamblurilor folclorice locale pentru achiziționarea de costume, 
instrumente, echipamente de sonorizare, foto-video și de promovare a 
rezultatelor în mediul on-line. 

5. Susținerea tinerelor talente în arta sculpturii, picturii, intrumentelor muzicale, 
a meşteşugurilor populare și produselor locale. 

6. Sprijinirea activităţilor cultural artistice destinate tinerilor şi adolescenţilor, 
cât și a inițiativelor societății civile prin încheierea de parteneriate. 

7. Amenajarea unor spații de recreere tematice în apropierea monumentelor 
culturale/istorice. 

8. Identificarea și realizarea demersurilor de înregistrare a resurselor locale 
culturale existente ca patrimoniu cultural național, UNESCO, imaterial – 
patrimoniu uman viu. 

9. Realizare studiu privind promovarea emblemei, simbolului, logo al localității, 
pornind de la resursele locale (sarea și izvoarele minerale) și cele 
cultural/istorice și integrarea lor în arhitectura/peisajul orașului. 

10. Crearea unui fond special de acordarea de distincții și recunoaștere oamenilor 
reprezentativi ai localității, cât și de atragerea de noi persoane drept 
”ambasadori”/ promotori ai orașului Târgu Ocna. 

11. Dotarea cu echipamente pentru experiențe interactive și multi-senzoriale / 
extindere/ modernizare Casa de  cultură și integrarea de evenimente locale în 
incintă. 

12. Implicarea societății civile [ONG-uri, biserică] în gestionarea funcționării 
clădirilor de importanță istorico-culturală, cât și a evenimentelor și 
activităților culturale. 

 

 

 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Susţinerea parteneriatelor de tip public-privat, inclusiv participarea la 
înființarea de clustere, hub-uri, cercetare, inovare și ADI-uri pentru prelucrare 
inovativă a materiilor prime locale și cât și servicii eficiente cu implementare 
de soluții RPA , AI. 

2. Elaborarea unei strategii de atragere a investiţiilor în oraș prin implicarea 
agenților economici. 

DIRECȚIA 3: Conexiuni între actorii locali pentru un mediu  

              economic în creștere 

Obiectiv 3.1 – Conectivitate pentru susținerea inițiativelor antreprenoriale 
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3. Acordarea de facilităţi, conform legilor în vigoare, investitorilor ce aleg să 
prelucreze/integreze materii prime locale și să implmenteze conceptul de 
economie circulară. 

4. Sprijinirea dezvoltării prestatorilor și micilor producători locali și a înfiițării de 
asociații ale acestora. 

5. Susţinerea activităţilor de promovare a produselor şi serviciilor agenţilor 
economici locali. 

6. Facilitarea accesului agenţilor economici la informaţii şi consultanţă de 
specialitate în vederea dezvoltării afacerii și accesului la finanțări 
nerambursabile. 

7. Realizarea de consultări anuale comune cu mediul de afaceri local, cât și cel 
educațional și al societății civile în vederea analizării statusului și nevoilor 
acestor sectoare (educație adaptată potențialului economic local). 

8. Parteneriate cu instituții de învățământ profesional și superior, naționale și 
internaționale pentru facilitarea unei formări actualizate nevoilor sectoarelor 
economice. 

9. Identificarea și sistematizarea urbanistică a unei zone pentru realizarea de 
investiții în infrastructura de accesibilitate și utilități unde pot fi deserviți mai 
mulți agenți economici (zonă industrială – specializatre inteligentă). 

 

 

MĂSURI: 

1. Realizarea unei Strategii de Turism a Orașului stațiune Târgu Ocna și a zonei 
învecinate cât și un studiu de marketing și branding al orașului și resurselor 
acestuia.  

2. Promovarea unitară a specificului local într-un simbol, logo, emblemă și crearea 
unei povești a orașului și a fiecarui obiectiv. 

3. Realizarea unui circuit local ecumenic/ traseu religios pietonal, cu integrarea 
istoricului și a poveștilor tuturor celor 19 unități de cult. 

4. Realizarea unor materiale video și integrarea pe website-ul localității referitoare 
la obiectivele turistice din oraș 

5. Modernizarea, accesibilizarea și promovarea izvoarelor minerale existente la 
nivelul localității, cât și identificare de metode noi pentru valorificarea acestora. 

6. Parteneriate interne și internaționale cu actori relevanți în domeniul promovării 
beneficiilor apelor minerale locale. 

7. Completarea organigramei în vederea specializării unor agenți/ghizi de turism 
local cât și susținerea de parteneriate locale cu ONG-uri, agenți economici și 
unități de învățământ în acest sens. 

Obiectiv 3.2 – Acțiuni de consolidare și promovare a turismului 
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8. Dezvoltarea și extinderea Centrului Balnear Parc Măgura Târgu Ocna prin 
eficientizare energetică și crearea de infrastructura nouă de agreement (terenuri 
de tenis, de fotbal, parc de aventură, tiroliană). 

9. Integrarea materialelor video și a informațiilor despre obiectivele turistice pe 
toate platformele sociale existente. 

10. Diversificarea ofertei turistice locale, prin sprijinirea înființării de Puncte 
Gastronomice Locale (PGL), agropensiuni sau conceptul de ”camere libere” la 
nivelul zonelor de case și realizarea de investiții în semnalizarea și promovarea 
atractivității acestora. 

11. Construirea, modernizarea unei Case a tradițiilor locale/ case memoriale, cu 
prezentarea istoricului a evoluției activităților de la nivelul comunității (locuințe, 
stil de viață, obiceiuri, gastronomie, dansuri și muzică etc) cu integrarea 
experiențelor interactive și multi-senzoriale. 

12. Realizarea unui circuit de vizitare/ prezentare interactiv în jurul obiectivului 
Salina Târgu Ocna, sau altor obiective cultural istorice cu integrarea soluțiilor 
inovative de prezentare (Realitate virtuală  – VR, realitate augumentată  – AR, 
proiecție holografică, sisteme audio-guide, iluminare inteligentă, aplicații 
software și dispozitive hardware). 

13. Integrarea unui sistem/aplicație hard&software pentru perceperea unei taxe de 
staționare auto cât și de vizitare pentru turiști, în vederea gestionării și dezvoltării 
sustenabile a obiectivelor turistice ale localității. 

14. Demersuri privind reabilitarea/modernizarea și introducerea clădirii Gării din 
Târgu Ocna într-un circuit național și internațional de vizitare. 

15. Organizarea unui eveniment anual de recunoaștere a eforturilor depuse de actorii 
din turism pentru creșterea atractivității orașului. 

16. Parteneriate cu actori interesați și Serviciul Salvamont pentru amenajarea și 
omologarea potențialelor rute/trasee turistice la pas/trekking și/sau bicicletă din 
munții și dealurile ce înconjoară orașul. 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Sprijinirea sectorului de servicii adresate populaţiei locale, inclusive cercetare 
și inovare. 

2. Achiziționarea și integrarea de soluții software specializate (programe, aplicații) 
pentru optimizarea relaționării cu actorii locali din sectoarele economice. 

3. Integrarea de soluții de plată și obținerea de documente instituționale locale on-
line. 

4. Stimularea dezvoltării inteligente a sectorului de servicii turistice şi de 
agrement. 

Obiectiv 3.3 – Servicii adaptate specificului sectoarelor existente 
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5. Susţinerea de activităţi de informare şi instruire în vederea dezvoltării unei 
culturi antreprenoriale în rândul tinerilor și agenţilor economici locali. 

6. Achiziționare de servicii profesioniste pentru promovarea culturii și tradiţiilor 
locale pe majoritatea rețelelor de socializare și canalelor de comunicare on-line. 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Sprijinirea tinerilor fermieri, a micilor producători, pentru dezvoltarea și 
diversificarea spre agroturism a fermelor și valorificarea superioară a produselor 
lor. 

2. Promovarea și susținerea demersurilor pentru trecerea fermierilor către 
agricultura ecologică. 

3. Stimularea și sprijinirea procesului de asociere a producătorilor agricoli şi 
crescătorilor de animale pentru creşterea competitivităţii acestor activităţi 
economice. 

4. Parteneriate pentru sprijinirea înfiinţării de unităţi de prelucrare și valorificare 
a produselor agricole de bază. 

5. Parteneriate pentru crearea facilităţilor de depozitare şi desfacere a produselor 
agroalimentare. 

6. Realizarea și susținerea organizării de evenimente locale de profil cu 
producătorii și prestatorii din localitate (ex: Târguri de Produse Locale, Târgul 
de Turism, Competiții sportive pentru copii, etc.). 

7. Concesionarea de suprafețe de teren agenților economici interesați de 
valorificarea superioară a materiilor prime existente la nivel local, a dezvoltării 
prin parteneriate locale și consolidarea economiei circulare. 

 

 

 

 

 

MĂSURI: 

1. Încurajarea și susținerea prestatorilor și producătorilor pentru diversificarea 
ofertei de servicii și produse locale. 

2. Realizarea de panouri stradale publicitare, de mari dimensiuni, amplasate de-a 
lungul localității pe DN 12A, cât și la intrările în marile orașe apropiate, în vederea 
afișării ofertei de produse, servicii și evenimente existente la nivelul orașului. 

DIRECȚIA 4:  Servicii, produse și cultură locală 

Obiectiv 4.1 – Sprijin pentru realizarea și valorificarea serviciilor /  
                              produselor locale 

Obiectiv 3.4 – Facilități pentru valorificarea superioară în agricultură 
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3. Identificare produs local reprezentativ și integrarea lui în dezvoltarea unui simbol, 
logo, etichetă locală de promovare la nivelul orașului. 

4. Susținere servicii profesioniste de editare grafică și marketing privind realizarea 
imaginii produselor locale: de la logo, etichetă, website, instrumente de vânzare 
on-line, etc. 

5. Participarea la evenimente naționale și internaționale, în principal cele 
dezvoltate în zonele urbane, în vederea dezvoltării de legături cu actorii relevanți 
și promotorii de turism, circuite, piețe de desfacere, aprovizionare reciprocă, etc.  

6. Realizarea de proiecte ce contribuie și sunt în concordanță cu atingerea 
conceptelor și obiectivelor ”smart city ”, digitalizare, mobilitate, ”from farm to 
fork ” și de mediu ”EU Green deal” și biodiversitate. 

7. Promovarea sectorului și resurselor turistice, cât și a gospodăriilor tradiționale 
prin AMD, CIT, ANTREC. 

8. Amenajarea unor puncte de belvedere și/sau recreere în preajma obiectivelor 
reprezentative, bisericilor (bănci, mese, panouri de informare turistică, binoclu), 
cu punct de vânzare pentru băuturi răcoritoare și gustări, în special cu produse 
ale producătorilor/ prestatorilor locali. 

9. Achiziționarea de mobilier stradal multifuncțional integrat în specificul 
arhitecturii orașului. 

 

 

MĂSURI: 

1. Identificarea unor gospodării tradiționale și valorizarea lor [agro] 
turistică. 

2. Sprijinirea accesibilității cât mai complexe a culturii locale, cât și a 
activităților în cadrul unor ferme locale autentice (locuință, gastronomie, 
activități în gospodărie, animale domestice, vizitarea împrejurimilor, 
transport tradițional etc). 

3. Susținerea tinerilor antreprenori pentru preluarea și crearea de suveniruri 
și alte produse. 

4. Instruirea și sprijinirea proprietarilor din zonele de case pentru 
dezvoltarea unor afaceri în turism/agroturism. 

5. Organizarea a minimum 5 ferme în care să se implementeze conceptul de 
structuri de primire în scop pedagogic și de petrecere a timpului liber, 
unde vizitatorii – în special copii și tineri din sistemul școlar, dar și adulți 
– pot participa direct la activitățile fermei, acestora fiindu-le prezentate 
animale și culturi sub două tipuri: ferme de animale și exploatații 
agricole. 

6. Parteneriate cu UAT-urile locale în vederea valorificării reciproce prin 
evenimente comune a resurselor disponibile pe aceste sectoare. 

Obiectiv 4.2 – Integrarea culturii în viața și sectoarele localității 
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MĂSURI: 

1. Sprijinirea inițiativelor de creare de experiențe multisenzoriale și dinamice, 
interactive (degustări, cursuri de gătit, plimbare în culturile agricole etc.) și 
dezvoltarea unei rețele integrate de furnizori locali de servicii și produse. 

2. Stabilirea unei legături cu programul Consiliului Europei denumit „European 
Cultural Routes”, pentru o mai bună promovare și integrare a destinației Târgu 
Ocna în traseul european European Route of Jewish Heritage (ruta europeană 
a moștenirii evreiești) prin obiectivul Cimitirul evreiesc de lângă Biserica 
Învierii Domnului (str. Cimitirului). 

3. Implicarea comunității locale, consolidarea identității locale prin promovarea 
tinerilor antreprenori și artiști locali, a atracțiilor turistice, a firmelor din Târgu 
Ocna în crearea unui concept unic de eveniment/festival al tinerilor de pe 
Valea Trotușului și împrejurimi, de 1-3 zile, organizat și susținut de tineri, prin 
activități competitive diverse (artistice, sportive, treasure hunt etc), expoziții, 
spații de manifestare artistică (teatru în spațiul public și cafenele, street art, 
street food, etc.). 

4. Implicare în [re]brandingul și organizarea imaginii orașului în jurului resurselor 
turistice cu scopul creșterii numărului de zile/nopți de cazare. 

5. Managementul unei imagini pozitive a resurselor turistice locale și împrejurimi 
prin marketing eficient în media și în social media. 

6. Ameliorarea experienței turiștilor și a localnicilor prin intervenții asupra 
organizării spațiale a obiectivelor turistice, implicarea furnizorilor locali de 
produse alimentare și servicii pentru turiști, informare și semnalizare turistică 
eficientă prin indicatoare suplimentare, conceperea ofertei de servicii pentru 
categorii diverse de turiști, conceperea și anunțarea de diverse facilități pentru 
turiști. 

7. Crearea unui sistem de sprijin pentru organizatorii de evenimente locale cu 
impact major asupra turismului local. 

8. Amenajarea unui/unor punct/e de promovare și vânzare a suvenirurilor, a 
produselor meșteșugărești și a produselor alimentare locale. 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv 4.3 – Promovare integrată cu infrastructură specifică 
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PROGRAMELE DE FINANȚARE 2021-2027 și OBIECTIVE 
 Ne aflăm într-un moment al sintezelor, al planurilor de țară și strategiilor 
naționale și regionale pe următorii 7-10. Planificările bugetare au la bază o evaluare a 
anilor trecuți și dimensionează acțiunea din viitor având la bază rezultatele atinse în 
anii trecuți.  Acest aspect subliniază faptul că ne aflăm și într-un moment al 
concluziilor, evaluând ce, cum și cât s-a reușit a se face în anii perioadei ce s-a încheiat 
(2014-2020). 

 Contextul mondial al pandemiei a adus o mobilizare de resurse financiare fără 
precedent din partea Uniunii Europene, dar și la o încărcare suplimentară de elaborări 
de documente și întârzieri pentru adoptarea deciziilor. Anii 2021 și 2022 vor fi anii 
programelor de tranziție 

 Astfel la acest moment al începutului de an 2021, programele naționale de 
finanțare sunt încă în fazele de elaborare națională și evaluare din partea organismelor 
Uniunii Europene, ceea ce ne-a obligat să ne elaborăm viziunea strategică de 
dezvoltare la nivelul Orașului Tâgu Ocna pe principiile generale ale Uniunii și ale 
României pentru perioada ce a început cât și pe documentele instituționale de lucru 
aflate la faza acestui moment. 

Corelarea cu documentele strategice locale, județene, regionale, 
naționale și europene 
 Obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Orașului Târgu Ocna către anul 2027 sunt 
în concordanță cu obiectivele Planurilor, Strategiilor și Programelor de 
dezvoltare/finanțare specifice, în vigoare sau în lucru, ale Orașului Târgu Ocna, 
Județului Bacău, ale Regiunii Nord-Est ale României și ale Uniunii Europene.  

La nivelul Orașului Târgu Ocna: 

 Planul Urbanistic General al orașului Târgu Ocna (versiune în lucru din 2011) – 
document care cuprinde analiza, reglementările, regulamentul local de urbanism 
pentru întreg teritoriul administrativ al unității de bază (suprafețe din intravilan, cât 
și din extravilan) și prevederi pe termen mediu și lung cu privire la delimitarea 
zonelor în care se preconizează operațiuni de regenerare urbană. Planul Urbanistic 
General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a 
teritoriului și de dezvoltare a localităților ce compun unitatea teritorială-
administrativă de bază. În același timp, PUG-ul stabilește norme generale, pe baza 
cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scara mai mică, PUZ-urile și apoi PUD-
urile. 

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU126 (2014-
2020, extinsă și pentru perioada de tranziție 2021-2022) – document de lucru cu 
următoarele obiective: 

 
126 https://gal-valea-trotusului.ro/pagina/strategia-de-dezvoltare-locala-valea-trotusului-bacau-varianta-initiala  
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  sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare prin creșterea 
competitivității și a cooperării operatorilor locali din sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; 

 investițiile în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității 
fermelor mici și medii, ce permite fermierilor să își dezvolte activitatea curentă 
și să creeze produse locale tradiționale de calitate; 

 crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și 
promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de 
colectare, procesare și comercializare; 

 investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000 prin conservarea 
biodiversității și promovarea patrimoniului natural prin investiții tangibile și/sau 
intangibile 

 înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural prin  
dezvoltarea antreprenoriatului și prin susținerea înființării de start-up-uri pe 
sectoare de activități neagricole noi sau slab dezvoltate; 

 sprijinirea conservării și valorificării patrimoniului material și imaterial local prin 
achiziționarea de dotări și servicii; 

 îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin realizarea de investiții la scară 
mică, investiții de agrement și culturale; 

 identificarea persoanelor dezavantajate din comunități marginalizate și 
propunerea unui plan de măsuri care ajute la combaterea sărăciei; 

 activități de cooperare interteritorială sau cooperare transnațională pentru a 
avea acces la informații și experiențe din alte state europene sau alte teritorii 
unde sunt implementate strategii de dezvoltare locală.  

La nivelul Județului Bacău: 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău127 - cuprinde strategia de 
dezvoltare teritorială a judeţului cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a 
judeţului în plan teritorial. Strategia de dezvoltare teritorială transpune în plan 
teritorial prevederile strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului şi o 
completează cu obiective şi măsuri specifice. Strategia Teritorială a județului 
Bacău cuprinde instrumente utilizate de către sectorul public pentru a dirija și 
coordona distribuția viitoare a activităților economice și sociale pe teritoriul aflat 
sub administrarea Consiliului Județean si a Consiliilor Locale la nivel de municipii, 
orașe și comune. Planul de Amenjare a Teritoriului Județean Bacău este obligatoriu 
de respectat, din momentul aprobării prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, 
pentru celelalte planuri de amenajarea teritoriului și de urbanism, întocmite 
ulterior de UAT-urile aparținătoare județului. 

 Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor județul Bacău versiunea 6 - 
Decembrie 2020 (2020-2025)128 asigură cadrul pentru realizarea unui sistem 
durabil de gestionare a deşeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi 
țintelor. Documentul prevede construirea operarea a cel puțin 6 centre de 
colectare pentru fluxurile speciale de deşeuri (deşeuri periculoase menajere, 

 
127 https://servicii.csjbacau.ro/dm_cj/portalweb.nsf/AllByUNID/planul-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-bacau-2019-
000051d6?OpenDocument  
128 http://82.77.1.3/dm_cj/portalweb.nsf/allbyunid/1EE4850BA880191AC225867E002A9D56?OpenDocument  
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deşeuri voluminoase, deşeuri din construcții şi demolări de la populație, deşeuri 
verzi etc.) în următoarele oraşe: Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova, 
Tg. Ocna, cu termen de finalizare 01.01.2025. 

 Master Plan actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău finanțat 
prin ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Bacău, în perioada 2014-2020”129 implementat de S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE 
APĂ BACĂU S.A., în calitate de Beneficiar. Includerea realizării și modernizării 
rețelelor de apă și apă uzată/canalizare în Orașul Târgu Ocna pentru perioada 2014 
- 2020 și 2021 – 2025 – cu o alocare de 14.280.924 mil. € 

 Planul de menținere a calității aerului în județul Bacău (2017-2022)130 propune 
o serie de măsuri necesare a fi realizate astfel încât nivelul fiecărui poluant să se 
păstreze sub valorile limită/valorile țintă stabilite de Legea nr.104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător. 

 Strategia şi Planul de acţiune privind menţinerea şi creşterea integrităţii la 
nivelul judeţului Bacău are ca scop creşterea integrităţii la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale în judeţul Bacău şi îmbunătăţirea relaţiei dintre 
cetăţeni si administraţia publică locală în judeţul Bacău prin creşterea 
transparenţei și a implicării cetăţenilor pentru eficientizarea serviciilor publice.  
 

La nivelul Regiunii Nord-Est: 

 Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027131 Document regional de 
planificare ce conține profilul socio-economic al regiunii, analize SWOT, strategia 
de dezvoltare, necesarul de finanțare, sistemul de indicatori, sistemul de 
implementare, sistemul de monitorizare și evaluare, procesul partenerial, 
portofoliul de proiecte prioritare. 
Sunt avute în vedere următoarele elemente de ordin strategic: 
o Viziunea pentru anul 2030: Regiunea Nord-Est va fi un spațiu competitiv, 

durabil și incluziv unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești 
o Obiectiv general: Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un 

proces de creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să 
conducă la creșterea standardului de viață și reducerea decalalajelor de 
dezvoltare intra și inter regionale. 

 Planul Regional de Actiune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2017-2023132 
document care asigură cadrul strategic necesar dezvoltării turismului în Regiunea 
Nord-Est. 
Obiectivul PRAT Nord-Est 2017-2023 este: Dezvoltarea turistică durabilă, creșterea 
competitivității și atractivității turistice a Regiunii Nord-Est prin valorificarea 
patrimoniului natural și antropic și creșterea calității produselor și serviciilor 
turistice. 

 
129 https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/asistenta-tehnica-poim-2014-2010/comunicat-de-presa-semnare-contract-
de-finantare-decembrie-2020  
130 https://bc.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/19/2018/01/1-Planul-de-Mentinere-a-Calitatii-Aerului-
%C3%AEn-judetul-Bacau.pdf  
131 https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf  
132  
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Direcțiile strategice de dezvoltare a turismului în Regiunea Nord-Est pentru 
perioada 2017-2023 sunt susținute prin punctele tari ale acestei zone și sunt 
propuse pentru a ameliora punctele slabe ale regiunii în vederea creșterii 
competitivității pe piața turismului: 
 
1.     Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 
2.     Dezvoltarea produselor turistice 
3.     Promovarea turistică 
4.     Dezvoltarea resurselor umane în sectorul turistic 
5.     Susținerea dezvoltării turismului durabil 

 Planul General Regional de Servicii Sanitare 2021-2027 Regiunea Nord-Est133 
Regiunea Nord-Est va "reduce diferența" dintre nevoile populației și performanța 
sistemului de sănătate. Serviciile centrate pe pacienți vor fi furnizate eficient 
printr-un nou sistem de asistență medicală regională, restructurat funcțional și 
structural. Datorită sistemului reînnoit și a măsurilor intersectoriale, indicatorii de 
viață și de sănătate vor fi îmbunătățiți.  

Viziunea cu privire la sănătate a regiunii Nord-Est este cea a unui sistem de sănătate 
cu performanțe ridicate, reformate și restructurate, care se bazează pe o îngrijire 
primară și comunitară de anvergură, cu un rol eficient de prevenire, un sistem 
ambulatoriu consolidat și un sistem raționalizat, coordonat și rețea spitalicesc 
raționalizată. 

Obiective urmărite: 

o  Evaluarea acoperirii cu medici si identificarea deficitului de medici în raport cu 
criteriile normative stabilite, la nivel de județ și regiune 

o Corelarea datelor referitoare la acoperirea cu medici de familie cu datele 
referitoare la zonele si populatiile marginalizate identificate in Atlasul Zonelor 
Rurale Marginalizate si al Dezvoltarii Umane Locale din România si in Atlasul 
zonelor urbane marginalizate din Romania 

o Evaluarea acoperirii cu personal din asistenta medicala comunitara (asistente 
medicale comunitare si mediatoare sanitare) si identificarea deficitului de 
personal în raport cu criteriile normative stabilite, la nivel de județ și regiune in 
special in zonele rurale marginalizate conform HG 459/ 2010. 

o Elaborarea unui cadru unitar și documentat care să susțină planificarea 
serviciilor asistenta medicala primara, ambulatorie de specialitate si 
spitaliceasca, în funcție de nevoile populației deservite și reconfigurarea rețelei 
de servicii medicale, inclusiv spitale, la nivel județean și regional. 

 Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) 2016 - 2025 Regiunea de 
Dezvoltare Nord - Est actualizare 2018134 vizează anticiparea timpurie a cererii 
de forţă de muncă şi planificare a ofertei de educaţie şi formare profesională prin 
învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2025.  
Analizele din acest document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice, ale 
pieţei muncii şi economiei regionale, situaţia curentă a învăţământului profesional 
şi tehnic regional, precum și contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea 
regională. De asemenea, au fost inventariate documentele strategice adoptate la 

 
133 http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/03/Anexa-NE-MASTER-PLAN.pdf  
134 http://infraed.ro/wp-content/uploads/2018/10/PRAI-NORD-EST-2016-2025_actualiz_2018.pdf  
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nivel european, național și regional, care pot oferi repere pentru planificarea 
strategică a educaţiei şi formării profesionale din regiune. 

 

La nivel național: 

 Acordul de Parteneriat pentru Perioada de Programare 2021-2027 la 9 octombrie 
2020135, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 936 din 5 noiembrie 2020, reprezintă 
cadrul general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România 
în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile alocate 
României în perioada de programare 2021-2027, precum și cadrul instituțional de 
coordonare, gestionare și control al acestor fonduri. 
În sensul prezentei hotărâri, fondurile externe nerambursabile alocate României în 
perioada de programare 2021-2027 sunt reprezentate de: Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul 
European pentru Afaceri Maritime și Activități Pescărești și de Acvacultură, Fondul 
pentru Tranziție Justă, Fondul pentru Azil și Migrație, Instrumentul pentru 
Managementul Frontierelor și Vize și Fondul pentru Securitate Internă, precum și 
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare și Instrumentul de Vecinătate, 
Dezvoltare și Cooperare Internațională. 

 Strategia națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030136, adoptată 
prin HG nr. 877/9 noiembrie 2018.  

o România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 
Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării 
Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare 
Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 
iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre 
ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

o Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea 
Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea 
României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de mediu. 
Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, 
reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod 
echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

 Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 
– Aprilie 2020137: 
  În urma aderării UE la Acordul de la Paris și odată cu publicarea Strategiei Uniunii 
Energetice, Uniunea și-a asumat un rol important în privința combaterii schimbărilor 
climatice, prin cele 5 dimensiuni principale: securitate energetică, decarbonare, 
eficiență energetică, piața internă a energiei și cercetare, inovare și 
competitivitate. 
  Astfel, Uniunea Europeană s-a angajat să conducă tranziția energetică la nivel 
global, prin îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris privind 

 
135 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/10/f34ee115f5f182da2d52a34f79525a63.pdf  
136 https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf  
137 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_final_necp_main_ro.pdf  
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schimbările climatice, care vizează furnizarea de energie curată în întreaga Uniune 
Europeană. Pentru a îndeplini acest angajament, Uniunea Europeană a stabilit 
obiective privind energia și clima la nivelul anului 2030, după cum urmează: 
 Obiectivul privind reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 
40% până în 2030, comparativ cu 1990; 
 Obiectivul privind un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030; 
 Obiectivul privind îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030; 
 Obiectivul de interconectare a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până 
în 2030. 
  În consecință, pentru a garanta îndeplinirea acestor obiective, fiecare stat 
membru a fost obligat să transmită Comisiei Europene un Proiect al Planului Național 
Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 
2021-2030, până la data de 31 decembrie 2018. Proiectele PNIESC stabilesc 
obiectivele și contribuțiile naționale la realizarea obiectivelor UE privind schimbările 
climatice. 
 

 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României138 este documentul programatic pe 
termen lung prin care este conturată viziunea de dezvoltare a teritoriului național 
pentru orizontul de timp 2035 și sunt stabilite obiective de dezvoltare, măsuri, 
acțiuni și proiecte concrete la nivel teritorial. 
  A fost adoptată de către Guvernul României în data de 5.10.2016 și este 
rezultatul unui demers amplu de planificare strategică care transpune în plan 
teritorial obiectivele și direcțiile de dezvoltare ale României pentru orizontul de 
timp 2035.  
  Scopul documentului strategic este de a asigura un cadru integrat de planificare 
strategică care să orienteze procesele de dezvoltare a teritoriului național. Misiunea 
acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru între nevoia de 
dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în context european și 
global. 
  SDTR reprezintă: 

 Un instrument de facilitare a unui proces de planificare integrată la scară 
națională pentru orizontul de timp 2035; 

 Un instrument de informare a autorităților publice centrale și locale, asupra 
direcțiilor generale și a obiectivelor de dezvoltare a teritoriului național pe 
termen lung; 

 Un instrument de fundamentare a politicilor de dezvoltare de la diferite 
paliere administrative; 

 Un instrument de informare a factorilor interesați de la nivel european și 
global asupra potențialului de dezvoltare și asupra avantajelor competitive 
ale teritoriului național. 

 Masterplanul investițiilor în turism139 - aprobat prin Hotărârea nr. 558/2017 

  Are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial 
turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică. De 
asemenea, se urmărește dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, 
evaluarea, prioritizarea pe forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor 
publice, dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive pe plan 

 
138 http://sdtr.mdrap.ro/  
139 https://www.gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/guvernul-a-aprobat-master-planul-investitiilor-in-turism#null  
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internațional, valorificarea durabilă a specificului local și a elementelor de 
identitate națională prin turism și promovarea unei abordări integrate a politicii 
turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului. 
  Actul normativ prevede activități majore în domeniul turismului: dezvoltarea 
turismului de sănătate, a domeniului schiabil, a infrastructurii turistice de agrement 
dar și dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a 
stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, a infrastructurii turistice de-a lungul Dunării 
și cea din zona montană înaltă și, nu în ultimul rând, extinderea infrastructurii de 
vizitare din ariile naturale protejate, altele decât cele din zona montană. 
  Conform Hotărârii, contribuția financiară a Ministerului Turismului în investiții 
variază în funcție de nivelul de importanță. Pentru investițiile de importanță 
națională, contribuția aparține în totalitate Ministerului. 
  Pentru investiții realizate în stațiunile de interes național, atestate în condițiile 
legii, contribuția instituției este de 90%, iar contribuția unității administrativ-
teritoriale beneficiare este de 10%; pentru investiții realizate în stațiunile de interes 
local, contribuția Ministerului Turismului este de 85%, iar contribuția UAT-ului 
beneficiar este de 15% . Contribuția Ministerul Turismului este de 70% și contribuția 
UAT-ului/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară beneficiară este de 30% pentru 
investiții în domenii de aplicare ale Hotărârii, altele decât cele menționate anterior. 
  Direcțiile de acțiune pentru extinderea investițiilor în turism au fost 
fundamentate în baza studiului de cercetare aferent perioadei 2007-2016, studiu 
realizat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism, la solicitarea 
Ministerului Turismului. Acest document prevede un set de obiective specifice, a 
căror realizare va avea ca efect ridicarea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor 
turistice. 

 Programele de finanțare aprobate spre a fi implementate în perioada 2021-
2027140 (descrise în titlul următor). 

 

La nivel european: 

 

 Pactul verde European (Tranziţia verde / Pactul Ecologic European)141: Obiectivul 
UE de realizare a neutralității climatice până în 2050. 
  Viitorul Europei depinde de o planetă sănătoasă. Provocările actuale legate de 
climă și mediu necesită un răspuns urgent și ambițios. 
  UE s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Realizarea acestui 
obiectiv va necesita o transformare a societății și a economiei Europei, care va trebui 
să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor, justă și echilibrată din punct de 
vedere social. 
  Comunicarea Comisiei Europene privind Pactul verde european stabilește 
inițiative de politică menite să ajute UE să își îndeplinească obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. Consiliul discută inițiative legislative și de altă 
natură în cadrul Pactului verde european, după propunerea acestora de către 
Comisie. 
  La 11 decembrie 2019, Comisia a prezentat Comunicarea sa privind Pactul verde 
european. Pactul verde este noua strategie de creștere a UE, care urmărește să 

 
140 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/  
141 https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/  
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plaseze Europa pe calea transformării într-o societate neutră din punct de vedere 
climatic, echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și competitivă. 
  În cadrul reuniunii Consiliului European din decembrie 2019, liderii UE au luat 
act de Comunicarea Comisiei privind Pactul verde european și au reafirmat 
angajamentul UE de a juca un rol principal în combaterea la nivel mondial a 
schimbărilor climatice, aprobând în cadrul concluziilor obiectivul UE de realizare a 
neutralității climatice până în 2050. 

 Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027142 

  În urma aprobării de către Parlamentul European, Consiliul a adoptat 
regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-
2027. 
  Regulamentul prevede pentru UE-27 un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde 
EUR la prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. 
Împreună cu instrumentul de redresare Next Generation EU în valoare de 750 de 
miliarde EUR, acest buget va permite UE să asigure în anii următori o finanțare fără 
precedent, în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR, pentru a sprijini redresarea în urma 
pandemiei de COVID-19 și prioritățile pe termen lung ale UE în diferite domenii de 
politică. 
  Bugetul pe termen lung va acoperi șapte domenii de cheltuieli. El va oferi cadrul 
pentru finanțarea a aproape 40 de programe de cheltuieli ale UE în următoarea 
perioadă de șapte ani. 
  Noul cadru financiar multianual, finanțarea UE va fi direcționată către priorități 
noi și către priorități consolidate, în toate domeniile de politică ale UE, inclusiv 
tranziția verde și cea digitală. Politica de coeziune și politica agricolă comună vor 
continua să beneficieze de o finanțare importantă și vor fi modernizate pentru a se 
asigura contribuția lor optimă la redresarea economică a Europei și la obiectivele 
ecologice și digitale ale UE. 
  În total, aproximativ o treime din cheltuielile UE în cadrul bugetului pe termen 
lung vor contribui la domenii de politică noi sau consolidate. Finanțarea în cadrul noului 
instrument de redresare va ajuta statele membre ale UE să combată consecințele crizei 
provocate de COVID-19, consolidând astfel modernizarea și reziliența. 
  UE va cheltui 132,8 miliarde EUR în domeniul de cheltuieli „piața unică, inovare 
și sectorul digital” și 377,8 miliarde EUR pentru „coeziune, reziliență și valori”. 
Datorită finanțării suplimentare din partea Next Generation EU, aceste cuantumuri vor 
crește la 143,4 miliarde EUR și, respectiv, 1 099,7 miliarde EUR, incluzând 
împrumuturile acordate statelor membre. O altă finanțare de 356,4 miliarde EUR va fi 
alocată domeniului resurselor naturale și mediului (373,9 miliarde EUR cu contribuția 
din partea Next Generation EU). 
  Cheltuielile în domeniul migrației și al gestionării frontierelor se vor ridica la 
22,7 miliarde EUR în următorii șapte ani, iar 13,2 miliarde EUR vor fi cheltuite în 
domeniile securității și apărării. Finanțarea pentru „vecinătate și întreaga lume” se va 
ridica la 98,4 miliarde EUR. 
  Pentru a sprijini tranziția digitală, a fost instituit un nou program de finanțare, 
Europa digitală, care să promoveze implementarea și adoptarea la scară largă a unor 
tehnologii digitale esențiale, cum ar fi aplicații de inteligență artificială și instrumente 
de securitate cibernetică de ultimă generație. Componenta digitală a Mecanismului 

 
142 https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-
adopted/  
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pentru interconectarea Europei va beneficia, de asemenea, de o majorare importantă 
a finanțării. 
  Noul program „UE pentru sănătate” va oferi o bază solidă pentru acțiunile UE în 
domeniul sănătății ca urmare a lecțiilor învățate pe parcursul pandemiei de COVID-19. 
  În domeniul cercetării și inovării, programul Orizont Europa va beneficia de o 
majorare semnificativă odată ce finanțarea pe baza Instrumentului de redresare al UE 
va deveni disponibilă. 
  De asemenea, vor fi consolidate programele pentru tineri, cum ar fi Erasmus+ și 
Corpul european de solidaritate, preconizându-se că numărul participanților la 
programul Erasmus+ se va tripla în cursul noului cadru financiar multianual. 
  Pentru a sprijini cele mai vulnerabile regiuni cu o intensitate ridicată a 
carbonului în tranziția lor către o economie neutră din punct de vedere climatic, se 
creează noul Fond pentru o tranziție justă. Acesta va primi finanțare atât din viitorul 
buget pe termen lung, cât și în cadrul Instrumentului de redresare al UE. 
  Se așteaptă ca majoritatea programelor sectoriale de finanțare ale UE să fie 
adoptate în prima parte a anului 2021, urmând să se aplice retroactiv de la începutul 
anului 2021. 

 Next Generation EU - pachetul de redresare în urma pandemiei de COVID-19 143 

  Pentru punerea în aplicare a instrumentului de redresare Next Generation EU, 
Decizia privind resursele proprii ale UE va trebui să fie aprobată în toate statele 
membre în conformitate cu cerințele lor constituționale. În temeiul acestei decizii, 
Comisia va fi autorizată în mod excepțional să împrumute de pe piețele de capital un 
cuantum de până la 750 de miliarde EUR la prețurile din 2018 pentru a contracara 
consecințele crizei provocate de COVID-19. 

  Cea mai mare parte a acestei finanțări va fi direcționată prin intermediul 
Mecanismului de redresare și reziliență, în valoare de 672,5 miliarde EUR, care va 
sprijini prin granturi și împrumuturi investițiile publice și reformele din statele 
membre, ajutându-le să facă față impactului economic și social al pandemiei de COVID-
19, precum și dificultăților aferente tranziției verzi și celei digitale. 

  După ratificarea deciziei privind resursele proprii de către toate statele 
membre, UE poate începe să pună la dispoziție fonduri în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență (MRR). Mecanismul, cifrat la 672,5 miliarde EUR, se află în 
centrul eforturilor extraordinare de redresare ale UE, reprezentate de Next Generation 
EU (NGEU) – planul în valoare de 750 de miliarde EUR convenit de liderii UE în iulie 
2020. 

  Majoritatea guvernelor naționale și-au transmis planurile de investiții și reforme 
în aprilie și în mai, cu obiective de etapă și ținte clare pentru accesarea finanțării 
pentru redresare. Comisia Europeană a început să aprobe primul set de planuri la 
jumătatea lunii iunie, pentru a respecta termenul de două luni de la primirea acestora. 
Consiliul are apoi la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta fiecare plan prin 
intermediul unei decizii de punere în aplicare. 

  După aprobarea planurilor, statele membre vor primi o prefinanțare de 13% din 
suma totală alocată pentru demararea redresării. 

 
 

 
143 https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-recovery-plan/  



 

            Strategia 2021-2027   

138/ 232 
Strategia: Târgu-Ocna 2027 

 

Politica Agricolă Comună 2021-2027 – Uniunea Europeană 

(Regulamentul UE nr. 392/ 2018) 

Planului Național Strategic 2021-2027144 - România,  

prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2021-2027 (propunerea 
privind CFM)145 stabilește cadrul bugetar și principalele orientări ale politicii agricole comune 
(PAC). Pe această bază, Comisia prezintă un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ 
al PAC pentru perioada 2021-2027, precum și o evaluare a impactului unor scenarii alternative 
privind evoluția politicii. Aceste propuneri prevăd o data de aplicare fixată la 1 ianuarie 2021 
și sunt prezentate pentru o Uniune cu 27 de state membre, în conformitate cu notificarea de 
către Regatul Unit a intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană și din Euratom în 
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, primită de Consiliul European la 
29 martie 2017.  

Pachetul Comisiei privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) propune o scădere de aprox. 5% a 
bugetului total PAC, astfel că alocarea pentru 2021 – 2027 va fi de aprox. 365 mld. €, din care 
78,811 mld. € FEADR. 

Alocarea RO aferentă pilonului II este de 6,756 mld. € în prețuri curente (respectiv 6,006 mld. 
€ în prețuri 2018), astfel că, scăderea față de alocarea actuală (respectiv 8,015 mld. €) este 
de aprox. 1,259 mld. €.146 

În special, principalele priorități stabilite de Comisie pentru PAC pentru perioada de după 2020 
sunt un nivel mai ridicat de ambiție în privința protecției mediului și a combaterii schimbărilor 
climatice, mai buna orientare a sprijinului și recurgerea într-o mai mare măsură la legătura 
virtuoasă dintre cercetare, inovare și consiliere. De asemenea, documentul de politică a 
propus, ca mod de îmbunătățire a performanței PAC, un nou model de performanță, pentru 
transferarea accentului politicii de la conformitate la performanță, și restabilește echilibrul 
dintre nivelul UE și cel al statelor membre în ceea ce privește responsabilitățile, sporind 
subsidiaritatea. Noul model vizează o mai bună îndeplinire a obiectivelor UE pe baza planificării 
strategice, a intervențiilor de politică ample și a indicatorilor de performanță comuni, 
îmbunătățind astfel coerența politică a întregii PAC viitoare, inclusiv coerența PAC cu alte 
obiective ale UE. 

OBIECTIVELE SPECIFICE: 

 

1: Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea 
îmbunătățirii securității alimentare. 

2: Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent 
mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării. 

 
144 https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020/informatii-utile.html  
145 COM(2018) 322 final - Regulamentul CMF 
146 https://europedirect-adrcentru.ro/images/5-POLITICA_PAC_2021-2027.pdf  
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3: Îmbunătățirea poziției 
fermierilor în cadrul lanțului 
valoric. 

4: Contribuirea la energia 
sustenabilă, precum și la 
atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la 
acestea. 

5: Promovarea dezvoltării 
sustenabile și a gospodăririi 
eficiente a unor resurse 
naturale precum apa, solul și 
aerul. 

6: Contribuirea la protejarea 
biodiversității, îmbunătățirea 
serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor. 

7: Atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale. 

8: Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a 
dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile. 

9: Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și 
la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și 
la bunăstarea animalelor. 

Tipuri de intervenții sprijinite prin FEADR: 

 angajamente în materie de mediu 
și climă și alte angajamente în 
materie de gestionare; 

 constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor 
zone; 

 dezavantaje specifice anumitor 
zone, generate de anumite cerințe 
obligatorii; 

 investiții; 
 instalarea tinerilor fermieri și 

întreprindere rurală nou 
înființată; 

 instrumente de gestionare a 
riscurilor: 

 cooperare; 
 schimburi de cunoștințe și 

informare. 
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Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în 
România147 

Programul Operațional Regional Nord-Est 
2021-2027148 

prin ADR Nord-Est 
https://www.adrnordest.ro/index.php?page=por-2021-2027  
 

La 02/10/2020, a fost transmisă cea de-a doua variantă la Comisia Europeană, către 
serviciile de specialitate, în vederea analizei și negocierii. 

Începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional. 

Noua responsabilitate a ADR Nord-Est este statuată prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 
29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al 
fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020 

Procesul de elaborare a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 se desfășoară în 
strânsă colaborare cu partenerii locali, având drept premise necesitățile reale ale regiunii. 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document 
strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligenta și inovare, IMM-uri, 
digitalizare, eficiență 
energetică, dezvoltare 
urbană, mobilitate și 
conectivitate, protecția 
naturii și a biodiversității,  
infrastructura educațională, 
turism și cultură/patrimoniu 
cultural. 

Elaborarea Programului 
Operațional Regional 2021-
2027 – Nord-Est presupune 
corelarea acestuia, atât cu 
documentele de planificare 
existente la nivel regional, cât și cu regulamentele existente la nivel european, intervențiile 
propuse urmând să fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politica (OP) ale Comisiei 
Europene: 

 Europa mai inteligenta (o transformare economica inovatoare si inteligenta) 
 Europa mai verde, fara emisii de carbon 
 Europa mai conectata (mobilitate si conectivitate TIC regionala) 
 Europa mai sociala (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale) 
 Europa mai aproape de cetateni (dezvoltarea sustenabila si integrata a zonelor urbane, 

rurale si de coasta prin initiative locale) 

 
147 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/  
148 https://adrnordest.ro/news.php?id=1182, https://www.adrnordest.ro/news.php?id=1205  
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Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 este documentul strategic de programare 
care fixează principalele repere de finanțare pentru următoarea perioadă, în corelare cu 
prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 și ale Regulamentelor europene 
aferente. Printre viitorii beneficiarii POR se numără întreprinderile, universitățile, clusterele, 
incubatoarele, acceleratoarele, instituțiile publice locale, unitățile administrativ-teritoriale 
(UAT), dar și organizații de cercetare dezvoltare. 

La nivelul Regiunii Nord-Est, Programul Operațional Regional este structurat pe 7 priorități, cu 
alocări orientatie, după cum urmează: 

1. Nord-Est - o regiune mai competitivă, mai inovativă - 353,088 mil euro. 
2. Nord-Est - o regiune mai digitalizată - 176,544 mil euro 
3. Nord-Est - o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul - 670,868 mil euro 
4. Nord-Est - o regiune mai accesibilă - 183,606 mil euro 
5. Nord-Est - o regiune educată - 183,606 mil euro 
6. Nord-Est - o regiune mai atractivă - 121,887 mil euro 
7. Asistență tehnică. 

Regiunea N-E își propune pentru anul 2030 urmatoarele elemente de ordin strategic: 

-  viziunea: regiunea NE va fi un spațiu competitiv, durabil și incluziv, unde îți vei dori să 
locuiești, să lucrezi și să investești! 

 obiectivul general: derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un proces de 
creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 
standardului de viață și reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și inter-regionale. 

             Pentru atingerea obiectivului general sunt avute în vedere șase obiective strategice și 
șapte priorități, după cum urmează:  

 obiectivul strategic nr.1 - Imbunatatirea competitivitatii regionale prin cresterea 
productivitatii in domenii cu valoare adaugata, prin stimularea capacitatilor de inovare 
si cercetare si promovarea utilizarii tehnologiilor avansate si a serviciilor tehnologiei 
informatiei si comunicatiilor dezvoltat pe prioritatile nr 1: NE - o regiune mai 
competitiva, mai inovativa si nr 2: NE - o regiune mai digitalizata;  

 obiectivul strategic nr.2 - Protejarea mediului si optimizarea utilizarii resurselor prin 
sprijinirea si promovarea eficientei energetice, prin reducerea emisiilor de carbon si 
dezvoltarea infrastructurii verzi in mediul urban dezvoltat pe prioritatea nr.3: NE - o 
regiune durabila, mai prietenoasa cu mediul;  

 obiectivul strategic nr. 3 - Cresterea accesibilitatii, conectivitatii si sigurantei prin 
dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne si durabile dezvoltat pe 
prioritatea nr.4: NE - o regiune mai accesibila;  

 obiectivul strategic nr. 4 – Cresterea accesului si participarii la un invatamant de 
calitate, corelat cu cerintele pietii muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri 
educationale moderne dezvoltat pe prioritatea nr.5: NE - o regiune educate; 

  obiectivul strategic nr. 5 – Sprijinirea dezvoltarii locale prin valorificarea si 
promovarea potentialului local existent dezvoltat pe prioritatea nr.6: NE - o regiune 
mai atractiva; 

 obiectivul strategic nr. 6 – Dezvoltarea capacitatii administrative pentru 
managementul si controlul POR la nivel regional dezvoltat pe prioritatea nr.7 – asistenta 
tehnică. 

 Conform raportului realizat de Comisia Europeana1 privind regiunile ramase in urma, 
regiunea se confrunta cu o serie de factori care se constituie in obstacole in calea cresterii si 
realizarii de investitii. Regiunea este caracterizata de nivele reduse ale productivitatii si a 
competentelor dobandite, prin comparatie cu alte regiuni. Rigiditatile de pe piata muncii, cat 
si un mediu de afaceri putin dezvoltat au un impact semnificativ asupra dezvoltarii economice. 



 

            Strategia 2021-2027   

142/ 232 
Strategia: Târgu-Ocna 2027 

Sistemul de inovare subdezvoltat, interactiunile insuficiente dintre mediul academic si sectorul 
productiv, deficitul de capital uman, absenta abilitatilor cerute si cadrul institutional 
insuficient dezvoltat pot eroda potentialul existent. Mai mult, in continuare exista lipsuri 
semnificative la nivelul infrastructurii de baza. Reducerea semnificativa a populatiei, si in 
special a persoanelor tinere, absolventilor de invatamant superior si lucratorilor calificati 
limiteaza perspectivele de crestere si dezvoltare. Solutiile propuse vizeaza cresterea 
competitivitatii regionale prin dezvoltarea si punerea in aplicare a strategiilor de specializare 
inteligenta, realizarea de investitii in educatie si in infrastructura de baza, asigurarea unor 
legaturi mai bune intre orasele care genereaza crestere economica si imprejurimi si realizarea 
de investitii in calitatea actului de guvernare.  

 Într-un alt raport, realizat de către Banca Mondială, se propune ca viitoarea politică de 
coeziune sa fie axată pe cinci orientări prioritare:  

1. Adresarea punctelor slabe macro-structurale care limitează potențialul de creștere 
regional;  

2. Îmbunătățirea mediului de afaceri regional;  
3. Fructificarea potențialului productiv al orașelor secundare, ca surse de productivitate 

și acumulări de capital uman;  
4. Investiții în capital uman, prin adresarea competențelor și atingerea potențialului 

existent;  
5. Adresarea instituțiilor cu o capacitate administrativă redus. 
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    STRUCTURA POR NORD-EST 2021-2027(draft transmis la Comisia Europeană în data de 29.09.2020)149 
 

Axa prioritară 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă  

Obiectiv Specific FEDR  Operațiuni (orientativ)  Potențiale categorii 
de beneficiari  

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR)  

a(i) Dezvoltarea capacitaților de 
cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor 
avansate  

1. integrarea organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și proiecte de 
cooperare interregionale si internaționale, aliniate domeniilor RIS3.  

- participarea, în calitate de partener sau partener asociat, la 
implementarea unor proiecte inovative aprobate în cadrul programelor 
europene Interreg Europe, Interreg Danube si Orizont Europa (activități 
de cercetare, demonstrare, validare și inovare, informare, schimb de 
experiență, promovare, protejare DPI);  

- participarea la activitățile platformelor tematice de specializare 
inteligentă (Platformele S3), inclusiv formarea de alianțe strategice 
interregionale pentru pregătirea și depunerea de proiecte inovative 
(informare, schimb de experiență, promovare, protejare DPI, achiziție 
expertiză pentru elaborare documentației de proiect);  

- aderarea la structuri asociative/parteneriale transnaționale și 
participare la activități pregătitoare pentru depunere de proiecte în 
cadrul inițiativelor Institutului European pentru Inovare si 
Tehnologie(EIT) - Comunitățile pentru Inovare si Cunoaștere (KICs), 
Rețeaua Europeana a Regiunilor pentru Inovare si Cercetare (ERRIN)  

2. Consolidarea capacitații de cercetare-inovare la nivel regional, 
inclusiv a întreprinderilor și promovarea colaborării între organizațiile 
CDI si mediul de afaceri  

- activități de cercetare-inovare în organizațiile CDI, orientate spre 
nevoile identificate în procesul de descoperire antreprenorială și 
dezvoltarea infrastructurilor proprii;  

- activități de cercetare-inovare și investiții în întreprinderi, inclusiv 
pentru valorificarea rezultatelor cercetării aferentă nevoilor identificate 
in procesul de descoperire antreprenoriala;  

- antreprenori  

- cercetători  

- angajați cu studii 
superioare din cadrul 
companiilor, entități CDI, 
ITT, entități de 
management ale 
clusterelor, entități de 
administrare a unor 
incubatoare, 
acceleratoare, parcuri 
științifice și tehnologice  

- IMM-uri, întreprinderi 
mari  

- universități, instituții de 
învățământ superior  

- organizații CDI  

- clustere  

- entități de inovare si 
transfer tehnologic, 
inclusiv parcuri științifice 
si tehnologice  

300,12  

 
149 https://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf  
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- activități de cercetare-inovare și investiții în organizațiile CDI în vederea 
pregătirii ofertei de cercetare pentru piață (transfer de know-how, 
marketing, obținerea, validarea si protejarea brevetelor, etc);  

- activități de cercetare-inovare și investiții în întreprinderi necesare 
pentru validarea unui concept inovativ in IMM;  

- finanțarea proiectelor inovative ale IMM, care primesc marca Seal of 
Excellence în Programul Orizont Europa.  

3. Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic regionale.  

- investiții in IMM pentru implementarea unui transfer tehnologic; 

4. Dezvoltarea clusterelor, cu accent pe exploatarea inovativă și 
completarea verigilor lipsă din cadrul lanțului valoric. 

- investiții directe in IMM-urile membre in vederea dezvoltării de noi 
activități industriale, în corelare cu nevoile evidențiate din analiza 
lanțului valoric 

- proiecte de cercetare-inovare, derulate de către entitatea de 
management în beneficiul creșterii competitivității companiilor membre 

- întărirea capacității clusterului pentru managementul și exploatarea 
lanțului de valoare (inclusiv internaționalizare și conectare la 
platforme/rețele colaborative). 
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a (iii) Impulsionarea creșterii si 
competitivității IMM-urilor  

1. Investiții pentru facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a 
companiilor.  

- investiții în active fixe corporale și necorporale în microîntreprinderi și 
IMM-uri pentru dezvoltarea capacității tehnologice, achiziția de noi 
tehnologii, automatizare, robotică, inteligență artificială, implementare 
soluții pentru customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare 
digitală directă), etc, inclusiv investiții pentru adaptarea fluxului 
tehnologic și a capacității de producție la situații de criză cauzate de 
provocări societale majore (ex. Pandemie Covid-19)  

- certificare produse/servicii,  

- servicii de design industrial  

2. Implementarea mecanismelor de economie circulară în IMM 
regionale.  

- investiții necesare pentru recuperarea, reutilizarea și revalorificarea 
unor materii prime, materiale și produse prin reintroducerea in procesul 
de fabricație principal sau prin crearea de noi produse/servicii  

- investiții pentru obținerea, validarea și protejarea mărcii înregistrate și 
altor active necorporale care aparțin companiei  

- împrumutarea de personal cu înalta calificare de la o organizație de 
cercetare sau de la o întreprindere în vederea dezvoltării si 
implementării unei soluții de economie circulară  

- achiziția unor servicii de consultanță și formare pentru dezvoltarea 
unor competențe specifice operării soluțiilor de economie circulară  

3. Dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare 
pentru crearea și maturizarea start-up / spin-off în domenii de 
specializare inteligentă  

- investiții pentru crearea și/sau dezvoltarea incubatoarelor și 
acceleratoarelor de afaceri, pentru promovarea serviciilor și beneficiilor 
oferite de acestea și pentru formarea competențelor personalului 
acestora care să poată oferi sprijin personalizat relevant clienților și 
potențialilor viitori antreprenori și care să dezvolte programe potrivite 
de accelerare și incubare;  

-antreprenori  

-angajați din companii  

-microîntreprinderi, IMM-
uri 

-antreprenori și angajați 
din start-upuri și spin-
offuri  
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- investiții pentru dezvoltarea și validarea unui prototip minim viabil și 
lansarea acestuia pe piață, dedicate startup-urilor / spin-off-urilor (0-1 
an);  

 

a (iv) dezvoltarea 
competențelor pentru 
specializarea inteligentă, 
tranziție industrială și 
antreprenoriat  

1. Dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul 
de descoperire antreprenorială, în special IMM si organizații CDI și TT 
adecvate susținerii specializării inteligente.  

- formarea de competențe cheie (sectoriale și orizontale) în interiorul 
microecosistemelor de inovare asociate descoperirilor antreprenoriale 
din fiecare domeniu cu potențial de specializare inteligentă regional 
(inclusiv maparea nevoilor de formare, dezvoltarea programului de 
formare, implementarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor);  

- formarea de competențe a angajaților entităților de inovare și transfer 
tehnologic acreditate, pentru livrarea si promovarea serviciilor si pentru 
rețelizare internaționala  

- dezvoltarea capacității echipelor de cercetători din cadrul 
universităților publice din regiune de a identifica rezultate ale cercetării 
cu potențial de piață, a dezvolta și implementa strategii de 
comercializare a acestora, de a gestiona parteneriate și negocieri cu 
industria.  

2. Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în 
elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, actualizarea și 
revizuirea strategiilor de specializare inteligenta.  

-cercetători,  

-antreprenori  

-angajați din companii, din 
administrație publică, din 
ONG care sprijină 
dezvoltarea comunitară, din 
organizații suport pentru 
dezvoltarea mediului de 
afaceri  
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- dezvoltarea capacității administrative a Consorțiului Regional de 
Inovare, Comisiei Consultative Academice si angajați din cadrul ADR, 
pentru actualizarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor RIS3 Nord-
Est prin instruiri, ateliere de lucru, vizite de studiu pentru reprezentanți 
selectați din aceste structuri,  

- elaborarea unei metodologii de monitorizare RIS3 și achiziționarea unui 
instrument informatic adecvat gestionării datelor privind RIS3 Nord-Est  

3. Dezvoltarea capacității regionale de operaționalizare a propunerilor 
de proiecte aferente RIS3 prin crearea unei structuri de tip one-stop-
shop regional, dedicată sprijinirii promotorilor de proiecte CDI, cu 
precădere a celor privați.  

- investiții pentru dezvoltarea structurii, inclusiv pentru accesibilitate și 
vizibilitate  

- achiziția de instrumente și sisteme informatice necesare gestionării 
bazelor de date  

- asistență financiară pentru dezvoltarea și promovarea gamei de 
servicii(achiziția de servicii de formare, organizare de evenimente, 
informare și publicitate)  

- asigurarea funcției de observator tehnologic regional.  

 

 

Axa prioritară 2. Nord-Est - o regiune mai digitalizată  

Obiectiv Specific FEDR  Operațiuni (orientativ)  Potențiale categorii de 
beneficiari  

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR)  

a(ii) Fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor  

 Digitalizarea administrației publice locale, inclusiv prin dezvoltarea de 
sisteme integrate inteligente.  

- dezvoltarea, testarea și pilotarea de aplicații și soluții tip e-guvernare 
și/sau de măsuri inovative de tip e-guvernare pentru îmbunătățirea 
mediului de afaceri, antreprenoriatului, etc; 

- crearea, dezvoltarea semnificativă de platforme pentru managementul 
documentelor oficiale emise de autorități, colectarea de taxe, etc; 

-Populația care beneficiază 
de acces digital la serviciile 
administrației publice 

 -IMM-uri 

-Administrația publică locală 

-Unități de învățământ 
preuniversitar 

150,06  
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- dezvoltarea băncilor de date necesare (inclusiv cele de tip „open data”), 
pentru gestiunea automată a datelor, ca suport informațional necesar 
instituțiilor publice, a firmelor, etc; 

- crearea, dezvoltarea de sisteme integrate de telegestiune inteligentă 
pentru iluminat public; 

- dezvoltarea, utilizarea de tehnologii video inteligente pentru 
gestionarea etapei de colectare selectiva a deșeurilor; 

- dezvoltarea de sisteme integrate tip „străzi inteligente”: sisteme de 
supraveghere video inteligente cu senzori IoT, mobilier urban inteligent, 
iluminat inteligent, etc. 

2. Transformarea digitală a companiilor prin adoptarea tehnologiilor și 
instrumentelor digitale 

- investiții pentru facilitarea transformării digitale, prin operațiuni de 
tipul: utilizarea de instrumente digitale, de servicii și echipamente 
necesare pentru transformarea digitală (digitalizarea comunicării cu 
consumatorul/clientul, digitalizarea colectării datelor, digitalizarea 
proceselor interne, dezvoltarea de mail-room-uri digitale, etc.) 

- investiții pentru implementarea soluțiilor de securitate cibernetică în 
companii. 3. Investiții pentru crearea, dezvoltarea de huburi de inovare 
digitală, care vor integra următoarele acțiuni: 

- investiții pentru dezvoltarea structurii, inclusiv pentru accesibilitate si 
vizibilitate; 

- achiziția de instrumente și sisteme informatice necesare gestionprii 
bazelor de date; 

- asistență pentru dezvoltarea și promovarea gamei de servicii (achiziția 
de servicii de formare, consultanță specializată, organizare de 
evenimente, informare si publicitate, etc); 

- asigurarea funcției de observator digital regional. 

 

-Universități 

-Clustere 

Axa prioritara 3. Nord-Est - o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul  
Obiectiv Specific FEDR  Operațiuni (orientativ)  Potențiale categorii de 

beneficiari  
Alocare financiară 
orientativă (mil EUR)  
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b (i) Promovarea eficienței 
energetice și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de 
seră  

1. Investiții in clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii 
eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare, după caz, în 
funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse 
alternative de energie  

2. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii 
eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare in funcție de 
riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de 
energie  

 

Exemple de acțiuni  

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (ex. pereți exteriori, 
ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol, etc.), 
șarpantelor si învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii ;  

- crearea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de ventilare și 
climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, reabilitarea și modernizarea, 
după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea 
agentului termic pentru încălzire si a apei calde menajere, etc.;  

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop 
îmbunătățirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de 
energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea si exploatarea 
sistemelor inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricărui tip de 
energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);  

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivului 
specific (inlocuirea/modernizarea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice, 
dotarea cladirilor cu sisteme de iluminat inteligente, etc.).  

-UAT din mediul urban  

-parteneriate între UAT,  

-autorități publice centrale cu 
clădiri publice la nivel 
regional,  

-parteneriat UAT – asociații 
de locatari,  

-parteneriate cu alte instituții 
publice locale sau centrale.  

570,23  

b (vii) Îmbunătățirea protecției 
naturii si a biodiversității, a 
infrastructurii verzi in special in 
mediul urban si reducerea 
poluării  

Reconversia funcțională a spațiilor urbane degradate, a terenurilor 
virane degradate/ neutilizate/abandonate, prin investiții care 
promovează infrastructura verde in zonele urbane, modernizarea si 
extinderea spatiilor verzi;  

Exemple de actiuni:  

- Amenajarea de spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea 
terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv 
plantare arbori si arbuști);  

UAT din mediul urban și din 
zone funcționale urbane  
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- Amenajare de păduri-parc (zone de acces, alei cu structura non-invaziva, 
iluminat specific, platforme de popas, coridoare ecologice, etc.);  

- Dotarea cu elemente constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spatii pentru întreținere/vestiare, scene, piste pentru 
bicicliști, trotuare;  

- Dotarea cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, 
suporturi biciclete, împrejmuire, etc) confecționat din materiale 
prietenoase cu mediul;  

- Crearea de facilitați pentru recreere pe terenurile amenajate (hotspot-
uri Wi-Fi, zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joaca pentru 
copii, etc.);  

- Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate 
într-o stare avansata de degradare, care nu aparțin patrimoniului cultural; 

- Realizarea sisteme inteligente de supraveghere video in spatiile 
amenajate prin proiect; 

- Înlocuirea si/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al 
investiției; 

- Realizarea de sisteme de irigații/sisteme de iluminat inteligent pentru 
spatiile amenajate; 

- Realizarea in mediul urban de soluții tip acoperiș verde, pereți verzi; 

- Realizarea de coridoare ecologice urbane. 

 

b (viii) Promovarea mobilității 
urbane multimodale 
sustenabile  

Implementarea mobilității urbane durabile: infrastructura de transport 
nepoluant, material rulant, troleibuze, autobuze nepoluante, 
infrastructura ciclism, infrastructura combustibili alternativi; inclusiv 
dezvoltarea culoarelor de mobilitate;  

Exemple de actiuni:  

- Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii rutiere 
utilizate prioritar de transportul public nepoluant de calatori;  

- Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea de benzi separate, 
folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori;  

UAT din mediul urban și din 
zone funcționale urbane  
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- Configurarea, reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane 
deservite de transportul public de calatori, pentru prioritizarea 
transportului public de calatori, cu bicicleta si pietonal, accesibilizarea 
infrastructurii de transport pentru toate categoriile de persoane;  

- Modernizare, achiziționare de material rulant electric (tramvaie), 
troleibuze si autobuze nepoluante;  

- Amenajarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice si electrice 
hibride;  

- Crearea, extinderea de trotuare si spatii dedicate transportului 
nemotorizat si amenajări urbane pentru pietoni;  

- Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea depourilor/autobazelor 
aferente transportului public nepoluant de calatori, inclusiv infrastructura 
tehnica aferenta;  

- Crearea, modernizarea, reabilitarea stațiilor de transport public de 
calatori;  

- Sisteme informaționale inteligente pentru transportul public in comun: 
furnizarea de informații privind timpii de sosire si de plecare, harți de 
transport si grafice orare, alternativele si legăturile cu alte linii de 
transport prin afișare digitala si mesaje vocale, posibilități de 
intermodalitate, aplicații pentru planificarea călătoriilor;  

- Crearea, modernizarea, extinderea sistemelor de management 
inteligent al traficului, precum si a altor sisteme de transport inteligente;  

- Dezvoltarea soluțiilor inteligente pentru managementul parcărilor;  

- Dezvoltarea facilitaților de tip parking integrate cu infrastructuri pentru 
deplasări nemotorizate;  

- Crearea, extinderea, modernizarea sistemelor de e-ticketing; 

- Asigurarea accesibilității in stațiile si mijloacele de transport in comun 
pentru persoanele cu dizabilități; 

- Crearea infrastructurii de combustibili alternativi; 

- Amenajarea de aliniamente de arbori si arbuști; 
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- Amenajarea de parcări in punctele terminus ale liniilor de transport in 
comun, in zona de acces in municipiu/oraș pentru a încuraja continuarea 
călătoriei spre punctele de interes cu mijloacele de transport in comun; 

- Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea pistelor si traseelor 
pentru biciclete, a parcărilor pentru biciclete, inclusiv sistemelor de 
închiriere de biciclete; 

- Crearea, modernizarea, extinderea de zone si trasee pietonale si semi-
pietonale; 

- Achiziționarea si instalarea sistemelor de reducere, interzicere a 
circulației autoturismelor in anumite zone. 

Axa prioritară 4. Nord-Est - o regiune mai accesibilă  

Obiectiv Specific FEDR  Operațiuni (orientativ)  Potențiale categorii de 
beneficiari  

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR)  

c (iii) Dezvoltarea unei 
mobilități naționale, regionale 
si locale durabile, reziliente in 
fata schimbărilor climatice, 
inteligente si intermodale, 
inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T si a 
mobilității transfrontaliere  

1. Reabilitare, modernizare, construire legături rutiere secundare către 
rețeaua rutieră și nodurile TEN-T  

2. Dezvoltarea de soluții pentru decongestionarea/fluidizarea traficului 
(pasaje, variante ocolitoare, extinderi la 4 benzi, masuri de siguranță)  

Exemple de acțiuni:  

- modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor 
relevanti: creșterea vitezei, siguranței rutiere, portantei drumurilor 
județene (inclusiv poduri si podețe, acces la proprietăți - aflate in 
domeniul public) care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu 
rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru 
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;  

- construcția variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor 
face parte din drumul județean respectiv, construirea, realizarea de 
sensuri giratorii si alte elemente pentru creșterea siguranței circulației, 
semnalistică orizontala si verticala;  

- construirea, modernizarea, reabilitarea de pasaje/noduri rutiere si 
construirea pasarelelor pietonale;  

- reducerea impactului asupra ariilor protejate si menținerea/refacerea 
conectivității coridoarelor ecologice  

-UAT la nivel județean și 
urban  

-parteneriate între UAT  

156,06  
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- construirea/modernizarea de stații si alveole (in cazul in care proiectul 
vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de 
calatori) pentru transport public pe traseul drumului județean; 

- realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni si 
bicicliști; 

- realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul cailor de 
transport si parapeți pentru protecție, apărări de maluri si consolidări de 
versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului 
respectiv fata de efectele generate de condiții meteorologice extreme 
(provocate de schimbări climatice). 

Axa prioritara 5. Nord-Est - o regiune educată  

Obiectiv Specific FEDR  Operațiuni (orientativ)  Potențiale categorii de 
beneficiari:  

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR)  

d (ii) îmbunătățirea accesului la 
servicii de calitate si favorabile 
incluziunii in educație, formare 
si învățarea pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii;  

- Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru nivel anteprescolar si 
prescolar, invatamânt primar și gimnazial  

- Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ secundar 
superior, filiera vocaționala si tehnologica si învățământ profesional;  

- Dezvoltarea infrastructurii de învățământ universitar.  

 

Exemple de acțiuni:  

- construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea (inclusiv 
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare 
structurala in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile 
identificate) infrastructurii educaționale pentru educația timpurie 
antepreșcolară (creșe) si preșcolară (grădinițe) in mediul urban si rural;  

- construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea (inclusiv 
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare 
structurala in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile 
identificate.) infrastructurii educaționale pentru învățământul general 
obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) in mediul urban 
si rural;  

-UAT din mediul urban și 
rural  

-parteneriate între UAT  

156,06  
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- construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea (inclusiv 
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare 
structurala in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile 
identificate.) infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional 
si tehnic (licee tehnologice si scoli profesionale) si cel vocațional, in 
mediul urban si rural;  

- construcția, reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii sportive 
asociate unităților de învățământ, inclusiv a centrelor de pregătire 
sportiva (inclusiv olimpice, stabilite pe lângă scoli sau instituții de 
învățământ);  

- reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea (inclusiv 
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare 
structurala in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile 
identificate.) infrastructurii educaționale universitare; 

- crearea si dezvoltarea de platforme digitale de comunicare si schimb de 
documente (inclusiv lecții digitalizate), baze de date si biblioteci virtuale 
pentru elevi si studenți, părinți si scoală, live streaming, dotarea cu 
echipamente si infrastructura de proiectare si mapare video; 

- actiuni de cresterea/dezvoltarea capacitatii administrative a 
beneficiarilor. 

Axa prioritara 6. Nord-Est - o regiune mai atractivă  

Obiectiv Specific FEDR  Operațiuni (orientativ)  
Potențiale categorii de 
beneficiari:  

Alocare financiară 
orientativă (mil EUR)  
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e (i) favorizarea dezvoltării 
integrate sociale, economice si 
de mediu la nivel local si a 
patrimoniului cultural, 
turismului si securității in 
zonele urbane;  

- Conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural 
si dezvoltarea de noi servicii culturale  

- Dezvoltarea turismului balnear si balneo-climateric  

- Dezvoltarea turismului de agrement  

- Sprijinirea întreprinzătorilor specializați in meșteșugurile tradiționale, 
fructificarea potențialului agrofood  

- Promovarea investitiilor orientate catre infrastructura verde si 
siguranta spatiilor publice  

 

Exemple de acțiuni:  

Turism cultural-ecumenic-istoric  

- restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea monumentelor 
istorice;  

- dotări pentru expunerea si protecția patrimoniului cultural mobil si 
imobil;  

- construirea, extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea 
clădirilor cu funcții culturale, biblioteci, muzee, teatre;  

- reabilitare, modernizare drumuri de acces către obiective de 
patrimoniu cultural, ecumenic, istoric  

- construirea si dotarea de centre culturale, multifuncționale;  

 

Turism balnear:  

- constructia, reabilitarea, modernizarea bazelor de tratament, a 
centrelor balneare si a bazelor de kinetoterapie ca resorturi cu servicii 
integrate (servicii de tip sanatate si intretinere, balneo, activitati de 
recreere, activitati sportive etc);  

- constructia, reabilitarea, modernizarea retelelor de captare si / sau 
transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic;  

- reabilitarea instalatiilor de alimentare cu apa minerala de la surse la 
bazele de tratament; 

-UAT la nivel județean și 
urban  

-parteneriate între UAT  

-instituții publice centrale și 
locale  

-unități de cult  

-meșteșugari  

103,60  
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- restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor declarate 
monumente istorice care se afla in statiuni balneoclimatice; 

- reabilitare, modernizare drumuri de acces catre baze de tratament, 
inclusiv a utilitatilor aferente; 

- amenajarea traseelor turistice folosind solutii prietenoase cu mediul; 

Dezvoltarea turismului de agrement 

- construcția, amenajarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii 
specifice activităților de agrement acvatic pe lacuri, râuri, etc: construcție, 
amenajare, reabilitare miniport turistic, debarcadere, pontoane pentru 
agrement nautic; amenajarea in scop turistic a plajelor, falezelor de 
agrement; 

- crearea, extinderea, modernizare infrastructurii de agrement, inclusiv a 
utilităților aferente: parcuri tematice, dezvoltate in jurul unui subiect 
asociat unor evenimente, personalități culturale, personaje sau perioade 
istorice, etc; parcuri științifice si educaționale (zone științifice tematice, 
exponate interactive, zona de spectacole, ateliere, etc); parcuri de 
aventuri (instalație tiroliană, panouri de escalada, roller-coaster, 
centru/zona de agrement, etc); aquaparcuri (instalație de tobogane de 
apa, de rafting, tunele, saune, baie turceasca, bazine, loc de joaca pentru 
copii, etc); 

- reabilitare, modernizare drumuri de acces către infrastructura de 
agrement construita, amenajată, reabilitată, modernizată 

Acțiuni dedicate mediului economic local 

- sprijin pentru înființarea, dezvoltarea, dotarea, inclusiv digitalizarea 
atelierelor meșteșugărești care păstrează si valorifica tradițiile populare, 
inclusiv acțiuni de promovare a acestora; 

- înființarea de hub-urilor alimentare locale de tipul “one-stop” care 
permit grupurilor de fermieri si producători de a colabora pentru a servi 
nevoile clienților mari; 

- dezvoltarea de infrastructuri moderne pentru procesarea produselor 
alimentare si non alimentare(lâna, plante textile, etc.). 

Alte tipuri de acțiuni 
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- construirea, extinderea, modernizarea, reabilitarea parcurilor, scuaruri, 
grădinilor publice, alte zone cu spatii verzi, pergole, alei, etc, reabilitarea 
monumentelor de for public (statui), inclusiv dotare cu mobilier urban; 

- instalarea, extinderea sistemelor de supraveghere video inteligente; 

- crearea de platforme on-line pentru informare si promovare turistica; 

- dotarea muzeelor si a altor monumente istorice cu dispozitive pentru 
crearea realității virtuale, aplicații multimedia dezvoltate pentru tururi 
virtuale; 

- dezvoltarea sistemelor de bilete virtuale pentru vizitarea obiectivelor 
turistice; 

- actiuni de crestere/dezvoltare a capacitatii administrative a 
beneficiarilor. 

e (ii) favorizarea dezvoltării 
integrate sociale, economice si 
de mediu la nivel local si a 
patrimoniului cultural, 
turismului si securității in afara 
zonelor urbane  

1. Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural si serviciilor culturale  

2. Sprijinirea întreprinzătorilor specializați in meșteșugurile tradiționale  

3. Reabilitare, modernizare drumuri de acces către obiective de 
patrimoniu cultural, ecumenic, istoric  

 

Exemple de acțiuni:  

- Restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea monumentelor 
istorice;  

- Sprijin pentru înființarea, dezvoltarea, dotarea, inclusiv digitalizarea de 
ateliere meșteșugărești si spatii de artizanat care păstrează si valorifica 
tradițiilor populare, inclusiv acțiunii de promovare a acestora;  

- Dotarea obiectivelor cu dispozitive pentru crearea realității 
virtuale, aplicații multimedia dezvoltate pentru tururi virtuale;  

- Actiuni de crestere/dezvoltare a capacitatii administrative a 
beneficiarilor  

-UAT la nivel județean și rural  

-parteneriate între UAT  

-meșteșugari  
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Programul Operațional Tranziție Justă - POTJ150 

prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

  SINTEZA PROGRAMULUI  
 

Viziunea strategică a programului operațional:  

Viziunea strategică a POTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai afectate teritorii, 
împreună cu măsuri de recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 
sprijinind totodată transformarea proceselor industriale necesară pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu 
menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare.  

Prin acțiunile care vor fi selectate POTJ vrea să se asigure că trecerea către o economie neutră din punct de vedere climatic are 
loc în mod echitabil, respectându-se principiul că ”nimeni nu este lăsat în urmă”.  

Sursa de finanțare a Programului Operațional: JTF/NGEU  

Rata medie de cofinanțare la nivel de Program Operațional: JTF/NGEU  

• 85%  

Corelarea cu alte documente  

strategice la nivel național  

Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC). Planul stabilește obiective, dar și 
politici și măsuri aferente celor cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice. Astfel, unele din viitoarele 
investiții ce se vor realiza din POTJ au în vedere, pe de o parte, îndeplinirea obiectivelor strategice 
asumate în PNIESC, precum și sprijinirea atingerii obiectivelor propuse în pachetul “Energie curată pentru 
toți europenii” la orizontul anului 2030.  

Strategia Națională și Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă  

 Strategiile de Dezvoltare Locală și alte Planuri de Dezvoltare Locală. Aceste documente reprezintă o 
componentă importantă în elaborarea Planurilor Teritoriale de Tranziție Justă (PTTJ). 

Obiectivul general al  

programului operațional  

Obiectivul general al programului este reprezentat de necesitatea de sprijinire a teritoriilor celor mai 
afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii disparităților regionale  

 
150 http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/731f6d3014d0ae169bf874929b040562.pdf, https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/  
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Obiective specifice  POTJ sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul său specific acela de a permite 
regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere climatic.  

Acțiunile care vor face obiectul finanțării POTJ, așa cum se prevede în Pactul ecologic european și în 
Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă, vin în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru 
financiar multianual pentru perioada 2021-2027, însă din perspectiva unică de a contribui la abordarea 
consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin utilizarea la un 
loc a finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional.  

Fundamentarea necesității 
programului operațional  

În elaborarea Programului Operațional Tranziție Justă (POTJ) s-au avut în vedere nevoile de dezvoltare ale 
României, Semestrul European de coordonare a politicilor economice, care oferă un cadru pentru 
identificarea priorităților naționale în materie de reforme și monitorizarea implementării acestora, 
obiectivele și contribuțiile naționale la realizarea obiectivelor UE privind schimbările climatice prezentate 
în proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru 
perioada 2021-2030, Recomandările Specifice de Țară din cadrul Anexei D a Raportului de Țară, Programul 
Național de Reformă 2019- 2020, Strategia Națională și Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă 
precum și planurile și strategiile regionale/locale de dezvoltare.  

Prin POTJ sprijinul este direcționat către un număr limitat de sectoare care urmează să servească la 
utilizarea în mod coerent a finanțării din partea Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar. 

Anexa D a Raportului de Țară 2020, a identificat 6 județe din România: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, 
Prahova și Mureș, care trebuie sprijinite la nivel economic și social și mai ales în procesul de reducere 
semnificativă a emisiilor cu efect de seră (65% din emisiile de GES din România provenind din industria 
minieră și producție). Romania a identificat si alte zone cu aspecte problematice similare, pentru care se 
află in proces de negociere cu Comisia Europeana privind posibilitatea finanțării prin intermediul FTJ 
(județele Maramureș, Caraș-Severin, Alba, Brașov, Harghita, Vâlcea, Sibiu, Mehedinți) Astfel, prin POTJ vor 
fi finanțate nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: creșterea și diversificarea economică, 
ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate 
și economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență 
energetică și energie din surse regenerabile precum și digitalizare. 

Priorități de investiții care se vor 
finanța în cadrul programului 
operațional 

Conform propunerii de regulament, JTF va fi programat și utilizat la nivel NUTS 3 - județ sau părți ale 
acestuia, România optând pentru elaborarea a câte unui plan teritorial pentru tranziție justă (PTTJ) la 
nivelul fiecărui județ identificat. Aceste planuri vor fi analizate și aprobate de COM ca parte a programului 
prin care sunt implementate.  

Ministerul Fondurilor Europene a depus la 31 martie a.c. cererea de asistență tehnică privind elaborarea 
PTTJ către SRSP (DG REFORM), cerere aprobata in data de 30 aprilie a.c.  
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Asistența tehnică oferită va fi disponibilă, după calendarul DG REFORM, începând cu luna octombrie și se 
va limita la realizarea, doar a unora din activitățile necesare elaborării PTTJ, rămânând în sarcina și in 
responsabilitatea MFE și a Grupurilor de Lucru constituite la nivelul fiecărui județ de realiza celelalte 
activități necesare pentru definitivarea acestor planuri.  

MFE va demara o serie de întâlniri cu actorii interesați/relevanți de la nivelul celor 6 județe, aceste 
întâlniri fiind programate începând cu 1 septembrie 2020.  

Pentru elaborarea acestor planuri fiecare teritoriu trebuie să prezinte o descriere a procesului de tranziție 
cu un calendar estimativ al etapelor propuse precum și o evaluare a impactului social, economic și de 
mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, identificând numărul potențial 
de locuri de muncă afectate și de locuri de muncă pierdute, nevoile și obiectivele de dezvoltare care 
trebuie atinse până în 2030 legate de transformarea sau încetarea activităților cu emisii ridicate de gaze 
cu efect de seră în aceste teritorii. 

Aceste planuri trebuie să se bazeze pe planurile/strategiile de dezvoltare locale iar portofoliul identificat 
în fiecare plan să contribuie la atingerea obiectivelor locale și naționale asumate de România. 

În cadrul fiecărui PTTJ vor fi descrise sinergiile si complementaritățile dintre cei 3 pilonii JTM. Pilonul 2 
reprezintă o schemă specifică din cadrul InvestEU care va acoperi proiecte legate de infrastructura 
energetică și de transport, inclusiv infrastructura de gaze naturale și încălzirea centralizată, precum și 
proiecte de decarbonizare. 

În cadrul facilității de împrumut pentru sectorul public a BEI (Pilonul 3), autoritățile publice vor avea 
posibilitatea de a pune în aplicare măsuri de facilitare a tranziției către neutralitatea climatică. 

Realizarea PTTJ se va desfășura cu implicarea activă și continuă între stake-holderii relevanți de la nivelul 
fiecărui județ( operatori economici, mediu universitar, ONG-uri etc…), autoritățile implicate de la nivel 
local și central și echipa consultanților selectați prin intermediul SRSP. Astfel identificarea finală a 
priorităților/categoriilor de investiții/masurilor sprijinite prin POTJ vor putea fi stabilite pe măsură 
elaborarării fiecărui PTTJ. 

La acest moment pe baza analizei socio- economice a situației celor 6 teritorii JTF, au fost identificate 
următoarele priorități de investiții: 

 

Prioritatea 1 

O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării și inovării și a 
digitalizării 

Categorii de investiții: 

1.1. Investiții in înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri 

1.2. Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță; 
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1.3. Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea competitivității 
întreprinderilor; 

1.4. Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării 
dintre industrie și cercetători; 

1.5. Investiții productive in IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la diversificare și 
reconversie economică; 

1.6. Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe digitale avansate; 

1.7. Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce sarcina administrativă pentru 
mediul de afaceri. 

 

Prioritatea 2 

O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii reduse 

Categorii de investiții: 

2.1. Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde 

2.2. Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea (operationale)- poate fi o solutie 
finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce aparțin fostelor mine sau uzine astfel realizandu-se proiecte 
integrate decontaminare/regenerare/reconversie 

2.3. Investiții în realizare de turbine eoline (ferme eoliene- conectate la rețea) 

2.4. Investitii in ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile la nivelul 
operatorilor industriali 

 

Prioritatea 3 

O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare 

 

Categorii de intervenții 

3.1. Investiții în regenerarea și decontaminarea 

siturilor poluate 

3.2. Investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor inclusiv prin măsuri de management 
al apei și crearea de infrastructuri verzi în mediul urban 

3.3. Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea consolidării economiei 
circulare 
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3.4. Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și acțiuni de 
creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora. 

 

Prioritatea 4 

O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă 

 

Categorii de intervenții: 

4.1. Perfecționarea lucrătorilor 

Calificare și recalificare în diverse sectoare verzi ale economiei 

4.2. Sprijin financiar pt persoanele disponibilizate care sunt aproape de varsta pensionării( Pension 
Bridging) 

4.3. Asistență oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă( inclusiv pachete de mobilitate). 

4.4. Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă( inclusiv sprijin medical) 

Bugetul estimat al programului  POTJ 2021-2027 – are propusă o alocare indicativă totală de aprox. 1,766 mld de Euro 
FEN, din care 0,766 mld JTF și 1 mld. NGEU la care se adaugă cofinanțare națională de 
0,264 mld fiind disponibili în total 2,030mld euro.  

Repartizarea bugetului  

programului pe priorități de 
investiții:  

Va fi decisă în procesul de elaborare a Planurilor Teritoriale pentru Tranziție Justă.  

Beneficiari eligibili:  Prioritatea 1.  

• Întreprinderi (microîntreprinderi, IMM-uri, consorții de întreprinderi, întreprinderi mari),  

• parteneriate între autorități publice locale/ centrale/structuri subordonate acestora cu oricare dintre 
beneficiarii menționați,  

• parteneriate ale întreprinderilor cu organizații CDI,  

• universități,  

• APL,  

• institute de cercetare, entități de inovare și transfer tehnologic,  

• entități administrator ale structurilor suport pentru afaceri. 

Prioritatea 2.  
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• Întreprinderi  

Prioritatea 3.  

• APL-uri și parteneriate ale acestora,  

• Întreprinderi  

Prioritatea 4.  

• Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă  

• Șomeri  

• Șomeri de lungă durată  

• Persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii  

• Persoane inactive  

• Autorități și instituții publice  

• Întreprinderi  

• Furnizori de servicii de ocupare si formare  

• AJOFM in colaborare cu angajatori  

 

Indicatori de rezultat ai 
programului operațional:  

Prioritatea 1.  

• RCR 18 - IMM-uri care utilizează servicii ale incubatoarelor de afaceri la un an de la crearea incubatorului  

• RCR 17 - Întreprinderi înființate cu 3 ani în urmă aflate încă pe piață  

• RCR 05 - IMM-uri care introduc inovații la nivel intern  

• RCR 06 - Cereri de brevete depuse la Oficiul European de Brevete produse sau procese  

• RCR 04 - IMM-uri care introduc inovații în materie de comercializare sau organizare  

• RCR 12 - Utilizatori de noi produse, servicii și aplicații digitale dezvoltate de întreprinderi  

• RCR 11 - Utilizatori de noi servicii și aplicații digitale publice  

 

Prioritatea 2.  

• RCR 31 - Total energie din surse regenerabile produsă (din care: energie electrică, termică)  

• RCR 32 - Energie din surse regenerabile: Capacități conectate la rețea (operaționale  

• RCR 29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate, generate de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE în întreprinderile care beneficiază de sprijin  



 

            Strategia 2021-2027   

164/ 232 
Strategia: Târgu-Ocna 2027 

 

Prioritatea 3.  

• Specific - mp2 pregătiți pentru a fi incluși în oferta de terenuri/spații disponibile pentru potențiale 
investiții sau zone verzi  

• RCR 52 - Terenuri reabilitate utilizate pentru zone verzi, locuințe sociale, activități economice sau la 
nivel de comunitate  

• RCR 103 (deșeuri colectate separat)  

• 2S9(deșeuri sortate, tratate și/sau compostate  

 

Prioritatea 4. 

• RCR 202 - persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant 

• RCR 203 - persoane ocupate, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea 
calității de participant. 

• Specific - Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a perfecționării 

Categorii de proiecte 
semnificative care se vor 
finanța:  

Prioritățile sprijinite în cadrul POTJ vor fi identificate în cadrul fiecărui PTTJ și vor avea in vedere atât 
țintele și obiectivele asumate de România in cadrul documentelor programatice naționale ( PNIESC, SNDI, 
SRDI) cât si obiectivele stabilite la nivel local în planurile si strategiile de dezvoltare. In identificarea 
acțiunilor prioritare sprijinite, un rol important va fi jucat de specificul demografic, particularitățile 
economice și industriale, specificul energetic precum și de potențialul și perspectivele de dezvoltare a 
anumitor sectoare in contextual economic național.  

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTARE DURABILĂ - PODD151 

prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

 
151 http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/95c37097aeb9a00bcb5c2d5ddde31f38.pdf , https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/  
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Viziunea strategică a programului operațional:  

Strategia PODD este în concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție și îmbunătățire a calității 
mediului, cu Semestrul European, Recomandările Specifice de Țară relevante, Programul Național de Reformă, Rapoartele de 
Țară din 2019 și 2020 și Anexa D a Raportului din 2020. Totodată, PODD se bazează pe obiective care vizează asigurarea 
coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și prin 
asigurarea utilizării eficiente a resurselor naturale.  

Prin PODD se urmărește maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar alocat României din bugetul european prin 
finanțarea nevoilor de dezvoltare naționale din următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea 
eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a adecvanței sistemului 
energetic; infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea biodiversităţii; calitatea aerului; 
decontaminarea siturilor poluate și managementul riscurilor.  

Consultări publice realizate până în prezent:  

Grupul de Lucru pentru Obiectivul de Politică 2, care acoperă PODD, s-a reunit la invitația Ministerului Fondurilor Europene, în 
data de 25 Noiembrie 2019, având ca subiect de dezbatere logica intervenției pentru acest obiectiv de politică. La acest grup 
de lucru reprezentarea a fost largă (48 persoane), participând reprezentanți ai instituțiilor vizate de domeniile acoperite de 
obiectivul de politică 2 (energie, mediu, riscuri), precum și reprezentanți ai potențialilor beneficiari și ai societății civile.  

De asemenea, a fost creat grupul de lucru interministerial pentru elaborarea PODD (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Apărării, Secretariatului General al Guvernului, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, Energieiși Mediului de 
Afaceri)  

MFE a transmis PODD prin intermediul poștei electronice în datele de 19.05 și 27.05 2020 grupului de lucru interministerial 
pentru comentarii/observații. Pe baza analizei proprii a MFE și a observațiilor și contribuțiilor primite s-a finalizat versiunea 
prezentă programului.  

Constrângeri tematice la nivelul Programului Operațional: N/A  

Sursa de finanțare a Programului Operațional: FEDR și FC  

Rata medie de cofinanțare la nivel de Program Operațional: FEDR/FC  

• • 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate  

• • 40% pentru regiunile mai dezvoltate  
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Corelarea cu alte documente strategice 
la nivel național  

Obiectivul general al României în domeniul energiei este conturat prin Planul Național Integrat 
de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC). Planul stabilește obiective, dar și politici și măsuri 
aferente celor cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice. Astfel, viitoarele investiții ce se vor 
realiza din PODD au în vedere, pe de o parte, îndeplinirea obiectivelor strategice asumate în 
PNIESC, precum și sprijinirea atingerii obiectivelor propuse în pachetul “Energie curată pentru 
toți europenii” la orizontul anului 2030.  

În ceea ce privește apa/apa uzată, investițiile vor fi realizate conform Master Planurilor 
Judeţene reactualizate și a Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice. Totodată, în 
PODD va continua dezvoltarea de noi proiecte care vizează conformarea cu prevederile 
Directivei privind epurarea apelor uzate urbane.  

România a adoptat prin HG 942/20.12.2017 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, care 
identifică măsurile necesare pentru conformarea cu legislația națională și europeană. 
Corelarea investițiilor va fi realizată și cu planurile județene și al municipiului București de 
gestionare a deșeurilor și vor viza în primul rând prevenirea sau reducerea cantităților de 
deșeuri generate, reutilizarea și valorificarea deșeurilor prin reciclare sau alte operaţiuni, 
precum și sistarea activității și reabilitarea depozitelor neconforme.  

În ceea ce privește investițiile privind biodiversitatea, acestea vor fi în acrod cu obligațiile ce 
decurg din Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale și a Faunei și 
Florei Sălbatice și Directiva 79/409 din 1979 amendată în 2009 prin Directiva 2009/147/CE 
privind conservarea păsărilor sălbatice, urmând a fi continuată asigurarea suportului financiar 
pentru elaborarea/reactualizarea Planurilor de Management pentru Rețeaua Natura 2000, în 
special pentru cele care se află în zonele unde se vor dezvolta proiecte de investiții în 
infrastructură, precum și implementarea cestor Planuri.  

În anul 2015 România a adoptat Strategia Naționala și Planul Național pentru Gestionarea 
Siturilor Contaminate din România (HG nr. 683/2015). Investițiile PODD vor promova, în 
principal, măsuri de investigare preliminară și detaliată, evaluarea riscului asupra mediului 
și, ulterior, remedierea siturilor contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale și 
asigurarea calității factorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii umane.  
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Prevenirea și gestionarea riscurilor. România este în curs de realizare a Planului Național de 
Management a Riscurilor la Dezastre, însă are elaborată Evaluarea Riscurilor la Nivel Național 
pe baza căreia a realizat exercițiul de programare. În ceea ce privește inundațiile, investițiile vor 
fi făcute pe baza Planurilor Management a Riscului de Inundații (PMRI) ale Bazinelor Hidrografice 
și a Planurilor de Management a Bazinelor Hidrografice (PMBH).  

De asemenea, la nivel naţional se află în curs de elaborare Planurile de Management ale Secetei 
bazate pe soluţiile de evaluare a riscului şi în contextul Directivei Cadru UE a Apei - ca parte a 
Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice (decembrie 2021, primele versiuni aferente 
celui de al treilea ciclu de planificare, conform Directivei Cadru UE a Apei 2000/60CE).  

Combaterea eroziunii costiere. În anul 2012, a fost aprobat un Master Plan pentru ”Protecţia şi 
refacerea zonei costiere” care este conform Directivei 2008/56/CE. Astfel, prin PODD se au in 
vedere continuarea măsurilor de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere.  

În ceea ce privește managementul riscurilor, este în continuare nevoie de investiții în vederea 
asigurării unei societăți reziliențe la riscuri și dezastre și adaptată la realitatea operațională. 
Astfel, investițiile din PODD se vor realiza conform cu Strategia de consolidare şi dezvoltare a 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025, aprobată prin 
HG 951/2016, are ca obiectiv fundamental consolidarea și dezvoltarea IGSU în vederea creșterii 
capacității operaționale și de răspuns, reducerii impactului efectelor situațiilor de urgență asupra 
comunităților și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației.  

Obiectivul general al programului 
operațional  

Obiectivul general al PODD 2021-2027 este în concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de 
conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu 
articolul 191 alineatul (1) din TFUE și cu obiectivul 2 al politicii de coeziune, ”O Europă mai 
verde”, și urmărește în principal îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a  
standardelor de mediu, precum și îndeplinirea obligațiilor rezultate din directivele europene. 
Concomitent, PODD urmărește realizarea obiectivelor naționale de dezvoltare în domeniul 
eficienței energetice, protecției mediului și managementului riscurilor și reducerea decalajului 
existent între Statele Membre ale Uniunii Europene şi România cu privire la infrastructura în 
aceste domenii, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. 

Obiective specifice  O.S. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

Alegerea acestui obiectiv specific este rezultatul necesității pe de o parte de a respecta țintele 
asumate de România și de a contribui la dezvoltarea coerentă și continuă a sectorului energetic 
național, iar pe de altă parte pentru a contribui susținut atât la realizarea politicilor și măsurilor 
aferente celor cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice, cât și la realizarea obiectivelor europene 
comune din pachetul “Energie curată pentru toți europenii”.  

O.S. Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E.  
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Prin selectarea acestui obiectiv specific România dorește să contribuie la modernizarea pieței 
naționale de energie ca parte integrantă a pieței de energie europeană. Implementarea 
infrastructurii inteligente reprezintă un pas intermediar esențial pentru asigurarea flexibilității 
sistemului energetic, care oferă beneficii tangibile atât pentru operatorii cât și pentru utilizatorii 
finali.  

O.S. Promovarea managementului durabil al apei.  

România nu şi-a îndeplinit angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la UE privind calitatea 
apei destinată consumului uman şi privind colectarea şi epurarea apelor uzate în aglomerările 
cu peste 2000 le, în ciuda eforturilor depuse şi sprijinului financiar important din perioadele 
anterioare (POSM 2007-2013 şi POIM 2014-2020). Nevoia de investiţii pentru conectarea populaţiei 
la sisteme de alimentare cu apă conforme şi pentru asigurarea de sisteme de colectare şi 
epurare a apelor uzate din aglomerările rămase este încă foarte mare. Acestea din urmă sunt 
necesare atât pentru respectarea conformării cu cerinţele Directivei 91/271/CEE, cât şi cu cele 
ale Directivei 2000/60/CE cu privire la atingerea sau menţinerea stării bune a corpurilor de apă.  

O.S. Promovarea tranziţiei către o economie circulară  

România a adoptat prin HG 942/20.12.2017 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și urmează 
să adopte planurile județene și al municipiului București de gestionare a deșeurilor care identifică 
măsurile necesare pentru conformarea cu legislația națională și europeană, inclusiv obiectivelor 
Pachetului pentru economia circulară. Astfel, sunt necesare în continuare investiții în domeniul 
deșeurilor, vizând în primul rând prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate, 
reutilizarea și valorificarea deșeurilor prin reciclare sau alte operaţiuni, precum și sistarea 
activității și reabilitarea depozitelor neconforme.  

O.S. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 
mediul urban și reducerea poluării  

România nu şi-a îndeplinit ţintele cu privire la asigurarea managementului adecvat al ariilor 
naturale protejate, precum şi privind refacerea ecosistemelor degradate, în acord cu obiectivele 
Strategiei UE pentru biodiversitate. Totodată, conform concluziilor Raportului de ţară din 2019, 
au fost identificate nevoi de investiții prioritare pentru a consolida biodiversitatea şi, în special, 
pentru a sprijini măsurile de gestionare și conservare în zonele protejate, în conformitate cu 
legislația de mediu a UE.  

Calitatea aerului rămâne în continuare o problemă, România neîndeplinindu-şi angajamentele de 
reducere a emisiilor atmosferice, iar instrumentele actuale pentru monitorizarea calităţii aerului 
sunt insuficiente, atât din punct de vedere al acoperirii teritoriale cu staţii de monitorizare, cât şi 
din punct de vedere al parametrilor monitorizaţi. Nevoia de dezvoltare actuală implică existenţa 
unui sistem de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului care să răspundă pe deplin cerinţelor 
directivelor europene. Astfel, prin PODD se impune continuarea dotării sistemului naţional de 
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evaluare şi monitorizare a calităţii aerului în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii Evaluării 
Naţionale a Calităţii Aerului, în acord cu prevederile Directivei 2008/50/EC şi Directivei INSPIRE.  

În România există în continuare decalaje importante în atingerea obiectivelor UE în ceea ce 
privește remedierea siturilor contaminate, precum și refacerea zonelor afectate din punct de 
vedere ecologic, în special în zonele foarte sensibile. Investițiile PODD vor promova, în principal, 
măsuri de investigare preliminară și detaliată, evaluarea riscului asupra mediului și, ulterior, 
remedierea siturilor contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calității 
factorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii umane  

O.S Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenii riscurilor și a rezilienței în urma 
dezastrelor  

Corelat cu recomandările Raportului de ţară privind evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a 
politicilor de mediu, pentru perioada următoare de programare sunt necesare în continuare 
investiţii pentru adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și creşterea 
rezilienței în faţa dezastrelor, ce vizează măsuri privind: reducerea impactului inundațiilor și 
celorlalte fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice; 
reducerea impactului manifestării altor tipuri de riscuri (secetă şi furtuni); dezvoltarea 
infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe; 
dezvoltarea sistemului de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și 
adaptarea continuă la realitatea operațională, ținând seama de nevoia comunității de a se adapta 
și recupera după un dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și funcțiilor esențiale; 
limitarea efectelor negative ale eroziunii costiere. 

Priorități de investiții care se vor 
finanța în cadrul programului 
operațional  

Prioritate 1- Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare  

Categorii de investiții:  

1.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari.  

Intervențiile/măsurile propuse privind sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor, în 
acțiunile de îmbunătățire a eficienței lor energetice contribuie la atingerea țintei de economii de 
energie menționată mai sus vor fi realizate prin intermediul instrumentelor financiare (posibil IF 
cu parte de grant) și se referă la: proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și 
măsuri de sprijin adiacente/proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de 
sprijin adiacente  

1.2 Sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare.  

Pentru a putea dezvolta capacități de producție de energie din surse regenerabile, în special la 
sursă, este necesară asigurarea unei infrastructuri inteligente de măsurare și distribuție a energie 
electrice astfel încât tranziția către sursele regenerabile de energie să se realizeze în condiții 
optime. Proiectele de energie sprijinite prin PODD vor contribui la menţinerea/ dezvoltarea 
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infrastructurii verzi. Se va avea în vedere în principal evitarea/ reducerea la minim a impactului 
asupra ariilor naturale protejate şi a coridoarelor ecologice. Pentru proiectele care vizează 
transportul, transformarea şi distribuţia energiei electrice, vor fi implementate măsuri care să 
asigure reducerea / evitarea riscului de coliziune şi electrocutare al animalelor (în special păsări).  

Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară.  

Categorii de intervenții  

2.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de 
mediu  

Investițiile PODD vor viza îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Tratatul de Aderare care răspund 
Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei nr. 
91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate, pentru care România a primit perioade 
de tranziţie în vederea conformării.  

2.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia 
circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu  

Prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), adoptat prin HG nr. 942/20.12.2017, s-a 
realizat caracterizarea situației actuale în domeniu (cantități de deșeuri generate și gestionate, 
instalații existente), identificarea problemelor care cauzează un management ineficient a 
deșeurilor, stabilirea obiectivelor și țintelor pe baza prevederilor legale, precum și identificarea 
necesităților investiționale in vederea conformării cu prevederile legislative, precum si cu prima 
ținta de pregătire pentru reutilizare si reciclare din Pachetul privind economia circulara. Pe lângă 
PNGD, investițiile care se vor realiza din PODD vor avea la baza si planurile județene si planul 
municipiului București pentru gestionarea deșeurilor (PJGD), elaborate in conformitate cu 
Metodologia aprobată prin Ordinul MM nr.140/14.02.2019, care prevăd în mod explicit și detaliat, 
pe lângă obiectele si țintele din legislația națională actuală, și obiectivele ți țintele din.  

Prioritatea 3. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 
aerului şi remediere a siturilor contaminate  

Categorii de intervenții  

3.1. Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu  

Romania, ca și toate statele membre ale Uniunii Europene, promovează conservarea naturii 
utilizând ca instrument principal dezvoltarea rețelei de arii protejate Natura 2000. Siturile din 
rețeaua Natura 2000 sunt identificate și declarate, pe baze științifice, conform procedurilor 
prevăzute in Directiva 92/43/CEE din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale și a Faunei și 
Florei Sălbatice (Directiva Habitate) și Directiva 79/409 din 1979, amendată în 2009 prin Directiva 
2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva păsări). În prezent sunt aprobate 
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doar 300 de planuri de management pentru sit-urile Natura 2000 (pentru 215 SCI și 85 SPA), din 
cele 606 necesare pentru a acoperi toată rețeaua, ceea ce înseamnă ca 49,50% din siturile Natura 
2000 au planuri de management. Cele mai multe planuri (126) au fost aprobate în 2016-2017, prin 
urmare nu se poate realiza o evaluare a rezultatelor procesului de implementare.  

În prezent au rămas aproximativ 200 de situri Natura 2000 fără planuri de management elaborate, 
iar un număr de aproximativ 80-90 planuri de management sunt în curs de elaborare prin POIM, 
urmând a fi finalizate și aprobate până la finalul anului 2023.  

De asemenea, in vederea unui management eficient al rețelei Natura 2000 la nivel național se 
impune o întărire semnificativă a capacității administrative a ANANP, inclusiv a structurilor 
teritoriale astfel încât sistemul să devină operațional și să fie asigurat un management 
participativ al siturilor.  

3.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de 
monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive  

Conform Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa, SM au obligația de a îmbunătăți monitorizarea si evaluarea calității aerului, precum si 
de a raporta COM asupra calității aerului. Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile 
limită, valorile ținta, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de 
monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională in conformitate cu prevederile reglementărilor 
europene.  

3.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, evaluarea riscurilor asupra 
mediului si remedierea siturilor  

Prin Strategia Naționala și Planul Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România 
(HG nr. 683/2015) au fost inventariate 210 situri contaminate şi 1183 situri potenţial contaminate, 
ca urmare a desfăşurării activităţilor economice, fără a se cunoaşte însă gradul de contaminare şi 
fără a exista o ierarhizare din perspectiva riscurilor pe care acestea le incumbă asupra stării de 
sănătate a populaţiei și asupra mediului. Pentru a reduce riscurile asupra sănătății umane, a 
calității solurilor, apelor subterane, apelor de suprafață şi ecosistemelor, în continuare sunt 
necesare o serie de investiţii care să soluţioneze problemele cauzate de siturile contaminate, prin 
reducerea numărului acestor situri (implementarea de proiecte de remediere şi monitorizare post 
remediere), și totodată care să sprijine refacerea ecosistemelor naturale şi crearea de noi spaţii 
municipale verzi, precum şi reabilitarea spaţiilor urbane degradate/abandonate cu posibilitatea 
de reincludere în circuitul social/ economic.  

Prioritatea 4 Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor  

Categorii de intervenții  

4.1 Managementul inundațiilor și a secetei  
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În România, în ultimii 20 de ani, producerea de inundaţii grave s-a intensificat, iar previziunile 
arată că această tendinţă va continua, ca urmare a unui număr de factori suplimentari, printre 
care: supraexploatarea pădurilor şi modificarea caracteristicilor morfologice locale; lipsa unei 
infrastructuri de prevenire a inundaţiilor bine întreţinută sau adecvată în zonele cu formațiuni 
torențiale de formare a inundațiilor de tip flash-flood.  

Așadar, proiectele finanțate prin PODD vor viza prevenirea și gestionarea inundaţiilor și vor fi 
identificate pe baza planurilor de management a bazinelor hidrografice (PMBH) și planurilor de 
management a riscului la inundații (PMRI). În același timp, investițiile propuse pentru măsurile de 
prevenire a riscului la inundații vor contribui la limitarea efectelor altor fenomene specifice 
schimbărilor climatice, de exemplu, seceta hidrologică și pedologică sau alunecările de teren.  

De asemenea, seceta este un alt risc natural major determinat de un complex de condiții 
climatice, pedologice, fiziologice, caracterizat prin existenta apei sub valorile optime.  

La nivel naţional se află în curs de elaborare Planurile de Management ale Secetei bazate pe 
soluţiile de evaluare a riscului şi în contextul Directivei Cadru UE a Apei - ca parte a Planurilor de 
Management ale Bazinelor Hidrografice (decembrie 2021, primele versiuni aferente celui de al 
treilea ciclu de planificare, conform Directivei Cadru UE a Apei 2000/60CE).  

Prin PODD se are în vedere amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea 
infrastructurii verzi sau prin adaptarea, construirea ori reabilitarea infrastructurii existente de 
gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare adaptate la noile practici UE, inclusiv cele privind 
asigurarea conectivităţii laterale şi/sau transversale a râului, De asemenea, se are in vedere 
dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare şi alarmare a fenomenelor hidro-
meteorologice severe (inundații și secetă) pentru evaluarea și gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, inclusiv activităţi în scopul conştientizării publice;  

4.2 Combaterea eroziunii costiere  

Un alt tip de risc punctual menționat în evaluarea națională a riscurilor este eroziunea costieră. 
Aceasta determină pierderea unor terenuri deosebit de valoroase, pierdere care afectează 
ecosistemele costiere şi aduce pagube economice şi sociale zonei.  

în perioada 2013-2015 a fost implementată faza I (termen scurt) prin proiecte implementate prin 
POS Mediu, fiind protejată o lungime de coastă de 7,3 km și mărită suprafața plajelor cu 60,66 ha. 
Faza a II- a Master Planului este implementată prin POIM, fiind semnat contractul de finanțare 
pentru implementarea proiectului major ”Reducerea eroziunii costiere FAZA II”. Proiectul se află 
în implementare, având ca termen final 2023, insa este posibil sa fie nevoie de o implementare pe 
durata a 2 perioade de programare financiara. Astfel, prin PODD se au in vedere continuarea 
măsurilor de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere, beneficiar fiind ANAR (prin 
Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral).  

4.3 Îmbunătățirea sistemului de managementul riscurilor  
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În ceea ce privește managementul riscurilor, este în continuare nevoie de investiții în vederea 
asigurării unei societăți reziliente la riscuri și dezastre și adaptată la realitatea operațională. 
Astfel, sunt necesare investiții ținând seama de nevoia comunității de a se adapta și recupera 
după un dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și funcțiilor sale esențiale. 

Bugetul estimat al programului  PODD 2021-2027 – are propusă o alocare indicativă totală de 4.615 mld euro din 
care 3,92 mld de Euro FEN, din care 3.085 mld FEDR și 0,837 mld. FC + co-
finanțare națională 0,692 mld.  

2021-2027 (7 ani) 

Repartizarea bugetului programului pe 
priorități de investiții: explicarea 
justificării bugetului alocat nevoilor pe 
priorități de investiții 

Prioritatea 1 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie si a soluțiilor de stocare  

Alocare totală: 470 mil : 400 mil (UE)+ 70 mil (BS)  

FEDR : 300 mil euro  

FC: 100 mil euro  

Viitoarele investiții ce se vor realiza din PODD au în vedere, pe de o parte, îndeplinirea 
obiectivelor strategice asumate în PNIESC, precum și sprijinirea atingerii obiectivelor propuse 
în pachetul “Energie curată pentru toți europenii” la orizontul anului 2030. Aceste investiții 
vizează eficiența energetică și rețelele de transport și stocare de energie  

Prioritatea 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară  

Alocare totală: 3.491,529 mld euro: 2,967 mld (UE)+ 523,729 mil (BS)  

FEDR: 2, 230 mld euro  

FC: 0,737 mld euro  

Investițiile PODD vor viza îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Tratatul de Aderare care 
răspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei 
nr. 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate, pentru care România a primit 
perioade de tranziţie în vederea conformării.  
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În ceea ce privește gestiunea deșeurilor, scopul investițiilor îl reprezintă contribuția la 
îndeplinirea tuturor obiectivelor prevăzute în legislația națională și a celor din Pachetul privind 
economia circulară, în principal pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea a 65% din masa 
deșeurilor municipale și reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate până la minim 
10% din cantitatea totală de deșeuri municipale depozitate până in 2035.  

Prioritate 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 
remedierea siturilor contaminate  

Alocare totală: 194,118 mil euro: 165 mil (UE) + 29 mil (BS)  

FEDR: 165 mil euro  

România nu şi-a îndeplinit ţintele cu privire la asigurarea managementului adecvat al ariilor 
naturale protejate, precum şi privind refacerea ecosistemelor degradate, în acord cu 
obiectivele Strategiei UE pentru biodiversitate și cu directivele în domeniu. Astfel, au fost 
identificate nevoi de investiții prioritare pentru a consolida biodiversitatea şi, în special, pentru 
a sprijini măsurile de gestionare și conservare în zonele protejate, în conformitate cu legislația 
de mediu a UE.  

Calitatea aerului rămâne în continuare o problemă, România neîndeplinindu-şi angajamentele 
de reducere a emisiilor atmosferice, iar instrumentele actuale pentru monitorizarea calităţii 
aerului sunt insuficiente, atât din punct de vedere al acoperirii teritoriale cu staţii de 
monitorizare, cât şi din punct de vedere al parametrilor monitorizaţi. Au fost identificate 
deficiențe grave și structurale în datele privind calitatea aerului măsurate de rețeaua de 
monitorizare din România și raportate Comisiei Europene, semnalate în cadrul Raportului CE 
referitor la politicile de mediu, elaborat în 2019.  

În România există în continuare decalaje importante în atingerea obiectivelor UE în ceea ce 
privește remedierea siturilor contaminate, precum și refacerea zonelor afectate din punct de 
vedere ecologic, în special în zonele foarte sensibile, ceea ce impune în continuare necesitatea 
finanțării acestui sector.  

Prioritate 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor  

Alocare totală: 458,824 mil euro: 390 mil (UE) + 68,842 mil (BS)  
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FEDR: 390 mil euro  

Conform Raportului de ţară realizat de Comisia Europeana “Evaluarea din 2019 a punerii în 
aplicare a politicilor de mediu ale UE - Raport de țară - România”, RO înregistrează întârzieri în 
ceea ce privește măsurile de adaptare la schimbările climatice, prevenirea inundațiilor și a altor 
pericole naturale. In raport s-au identificat ca fiind prioritare investițiile pentru a promova 
adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor și, în 
special, pentru a pune în aplicare strategii de prevenire a riscurilor și a aborda riscurile legate 
de schimbările climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, incendii forestiere, alunecări de 
teren, cutremure), conform priorităților stabilite la nivel național și în cadrul coordonării și 
cooperării transfrontaliere și transnaționale.   

Beneficiari eligibili: Eficiență energetică  

 IMM-uri, întreprinderi mari, 

 Societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an  

Sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare  

 Operatori naționali distribuție energie, Transelectrica 

 Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică  

Apă/Apă uzată 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă, ANRSC  

Economie circulară 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului 
Bucureşti, Autorități publice centrale și locale (ex. MMAP, ANPM, ANRSC) 

Biodiversitate 

 MMAP/ANPM/GNM/ APM/ANAR/ANANP/Institute de cercetare/Universităţi/ ONG-uri/ 
Administratori ai ariilor naturale protejate/ ROMSILVA/Autorități ale administrației 
publice centrale/ locale/ alte structuri în coordonarea/ subordonarea autorităţilor 
centrale/ locale  

Calitatea aerului 

 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP)  

Decontaminarea siturilor 

 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP) 



 

            Strategia 2021-2027   

176/ 232 
Strategia: Târgu-Ocna 2027 

 Autorități publice centrale și locale/alte organisme publice în domeniul protecției 
mediului, inclusiv structuri subordonate acestora, cu responsabilități în domeniul 
gestionării siturilor contaminate.  

Prevenirea şi gestionarea riscurilor 

 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, Administrația Națională Apele Române (ANAR), 
Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ROMSILVA, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în gestionarea 
inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul 
ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip 
non-structural, APL. 

 MAI/IGSU și structurile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă şi asigurarea 
funcţiilor de sprijin, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) 

 

Indicatori de rezultat ai programului 
operațional  

Energie  

• emisii de gaze cu efect de seră estimate  

• economii în consumul anual de energie primară  

• utilizatori conectați la rețele inteligente  

• lansarea de proiecte pentru rețele inteligente  

• utilizatori suplimentari conectați la sisteme inteligente de energie  

 

Apă/Apă uzată  

 populație conectată la rețeaua îmbunătățită de apă  

 populație conectată la rețeaua de canalizare  

Gestiunea deșeurilor  

 deșeuri colectate separat  

 deșeuri reciclate  

Biodiversitate  
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 situri Natura 2000 şi alte arii protejate aflate în stare favorabilă de conservare la un an 
de la finalizarea proiectului  

 autorități și entități cu rol in managementul rețelei Natura 2000 si a altor arii naturale 
protejate care utilizează instrumente/rapoarte-studii/metodologii dezvoltate prin 
proiect  

Prevenirea și gestionarea riscurilor  

 Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor  

 Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale legate 
de climă (altele decât inundațiile și incendiile) 

 Timp mediu de răspuns la situații de urgență 

Categorii de proiecte semnificative care 
se vor finanța 

Energie  

Proiectele din acest sector vor avea in vedere atât realizarea unei contribuții semnificative la 
atingerea țintelor și obiectivelor asumate de România în ceea ce privește eficiența energetică 
cât și dezvoltarea coerentă și continuă a sectorului energetic național, prin asigurarea 
flexibilității sistemului energetic, care să ofere beneficii tangibile atât pentru operatorii cât și 
pentru utilizatorii finali.  

Apă/apă uzată  

Proiectele în domeniul apă/apă uzată vizează unul dintre sectoarele în care necesităţile 
investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din România 
la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în 
anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate.  

Vor exista proiecte fazate din actuala perioadă de programare, în prezent fiind în analiză 
proiectele aflate în implementare, dar și proiecte noi.  

Economie circulară  

Proiectele în acest sector vor avea în vedere îndeplinirea obligațiilor ce revin României din 
Pachetul privind economia circulară și vor adresa sistemele de colectare separată, valorificarea 
materiala a deșeurilor și instalațiile de tratare a deșeurilor reziduale.  

Eroziunea costieră  
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În perioada 2013-2015 a fost implementată faza I (termen scurt) prin proiecte implementate 
prin POS Mediu, fiind protejată o lungime de coastă de 7,3 km și mărită suprafața plajelor cu 
60,66 ha. Faza a II- a Master Planului este implementată prin POIM, fiind semnat contractul de 
finanțare pentru implementarea proiectului major ”Reducerea eroziunii costiere FAZA II”. 
Proiectul se află în implementare, având ca termen final 2023, însă este posibil sa fie nevoie de 
o implementare pe durata a 2 perioade de programare financiara, respectiv parțial și în 
perioada de programare 2021-2027.  



 

                                                                                                        Strategia 2021-2027   
 

179/ 232 
Strategia: Târgu-Ocna 2027 

Mecanismul de Redresare și Reziliență152 - Uniunea 
Europeană 

Planul Național de Redresare și Reziliență - România 

 

Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – 
#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe 
termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. 
Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face 
față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. 

Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al 
#NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. 

Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru 
investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru 
ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul 
perioadei de investiții, economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite 
pentru provocările și portunitățile tranzițiilor verzi și digitale. 

Din cele 750 miliarde de euro destinate „Next Generation EU”, Comisia Europeană 
a alocat 672,5 miliarde de euro instrumentului temporar MRR în vederea finanțării 
planurilor de redresare și reziliență pe care le elaborează statele membre UE. 

Bugetul MRR este constituit din: 

 A. granturi în valoare de până la 312,5 miliarde euro 

 B. împrumuturi de până la 360 miliarde euro 

Din alocarea totală de 672,5 miliarde de euro pentru Mecanismul de Redresare și 
Reziliență (MRR) la nivelul UE, România poate beneficia de aproximativ 30,5 
miliarde de euro, compuse din 13,8 miliarde de euro sub formă de granturi și 16,7 
miliarde de euro sub formă de împrumuturi. 

Regula stabilită prin propunerea de Regulament (aflată încă în negociere la nivel 
european) este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 2022, 
termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 
decembrie 2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele 
naționale de redresare și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026. 

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE 
trebuie să elaboreze propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care își 
stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării 
economice și creșterii capacității de reziliență. România se află în această etapă. 

Planul de Redresare și Reziliență pe care România îl elaborează acum se constituie 
într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele 

 
152 https://mfe.gov.ro/pnrr/  
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necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și 
digitale avute în vedere de Comisia Europeană. 

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în 
baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și proiecte de 
investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026. 

PNRR are la bază 6 piloni principali: 

1. Tranziția verde; 
2. Transformarea digitală; 
3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusive 
coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, 
cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice; 
4. Coeziune socială și teritorială; 
5. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în 
scopul, printre altele, al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de 
criză și a capacității de reacție la criză; 
6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația 
și competențele. 

 
Procesul de elaborare a PNRR a fost stabilit prin Memorandumul cu tema 
„Mecanismul pentru elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul 
Național de Redresare și Reziliență”  aprobat în ședința Guvernului din 20 ianuarie 
2021. 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este coordonatorul național 
al procesului de elaborare și negociere a PNRR cu Comisia Europeană. În scopul 
unei abordări unitare a acestor procese și pentru promovarea unui document care 
să răspundă în mod real consecințelor economice și sociale ale crizei sanitare, 
MIPE colaborează cu ministerele de linie în domeniul cărora sunt prevăzute 
investiții și reforme în cadrul PNRR. De asemenea, în elaborarea PNRR, vor fi 
implicate Administrația Prezidențială, Guvernul și vicepremierul coordonator, 
Secretariatul General al Guvernului și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă 
din cadrul Guvernului. 

Comisia Europeană evaluează PNRR pe baza unor criterii transparente. Astfel, 
investițiile și reformele prevăzute în PNRR trebuie să  contribuie la abordarea 
eficientă a recomandărilor specifice fiecărei țări și la consolidarea potențialului 
de creștere economică, a creării de locuri de muncă și a rezilienței economice și 
sociale. De asemenea, investițiile și reformele trebuie să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului de schimbări climatice în proporție de 37% și la realizarea obiectivului 
de digitalizare în proporție de 20%. 

MRR sprijină financiar investițiile și reformele cu impact real și de durată asupra 
economiei și societății. Măsurile propuse răspund provocărilor identificate în 
contextul Semestrului european, susținând tranziția verde și transformarea 
digitală, precum și creșterea economică, reziliența socială și economică și crearea 
de locuri de muncă. 
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PNRR trebuie să intervină cu reforme și investiții în următoarele domenii: 

1. Transportul 
2. Mediul, schimbările climatice, energia, eficiența energetică și tranziția 

verde 
3. Dezvoltarea localităților urbane, valorificarea patrimoniului cultural și 

natural și turism 
4. Agricultura și dezvoltarea rurală 
5. Sănătate 
6. Educație 
7. Mediul de afaceri 
8. Cercetare, inovare, digitalizare 
9. Îmbunătățirea fondului construit 
10. Reziliență în situații de criză 

 
Potrivit REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și 
reziliență România trebuie să transmită oficial planul de redresare și reziliență, 
până la 30 aprilie, printr-un singur document integrat. 

Până la această dată finală, statele sunt invitate să transmită Comisiei proiecte 
intermediare. Conform Regulamentului UE, planurile de redresare și reziliență vor 
fi aprobate conform alocărilor maxime aferente fiecărui stat, neexistând 
conceptul de supracontractare așa cum îl cunoaștem în cadrul programelor 
operaționale din Politica de Coeziune. Prin urmare, în negocierile formale se va 
reveni la plafonul de 29,2 miliarde de euro alocat României. 
 
Criterii de includere în PNRR a investițiilor 

- proiecte corelate în implementarea reformelor 
- complementaritate cu alte programe 
- green 37% 
- respectarea principiului DNSH (principiul neafectării semnificative a 
mediului) 
- digital 20% 
- nerecurență activități și cheltuieli 
- maturitate - termen de implementare 31.08.2026 (nu se “fazează”) 
- cheltuieli efectuate după 01.02.2020 

  
 
 

Pilonul I 
Tranziția Verde 

 

〉 Propuneri de componente: 
 
Componenta 1 
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I.1 Sistemul național de gestionare a apei: acces la apă și canalizare, 
irigații, dezmlăștiniri, lucrări de combatere a eroziunii solului și 
intervenții active în atmosferă153 

Probleme identificate: 

〉 România are un acces deficitar la apă în zonele rurale, precum și o cantitate 
și calitate scăzută ale apei potabile. Acțiunile legate de colectarea apelor 
uzate și conectarea la infrastructura publică de salubrizare nu sunt încă 
finalizate. 

〉 România înregistrează dificultăți în ceea ce privește implementarea 
măsurilor de adaptare la schimbările climatice, prevenirea inundațiilor și a 
altor pericole naturale. 

〉 Agricultura este unul dintre sectoarele care contribuie în mod semnificativ 
la emisiile de gaze cu efect de seră. 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

Reformarea politicilor naționale privind managementul schimbărilor climatice 
specifice, măsurilor de prevenție și protecție împotriva efectelor meteorologice 
severe, în acord cu politicile Uniunii Europene. 

Dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată: 

o Extinderea accelerată a rețelelor de apă și canal pentru UAT-urile mai 
mare de 2.000 de locuitori; 
o Demararea programului “prima conectare la apă și canalizare”; 
o Colectarea și tratarea apelor uzate urbane în UAT-urile mai mici de 
2.000 de locuitori folosind fosele comunitare. 

 
Creșterea gradului de adaptare a infrastructurii din domeniul de îmbunătățiri 
funciare și domeniul intervențiilor active în atmosferă la schimbările climatice, în 
scopul prevenirii și gestionării riscurilor legate de climă, precum și creșterea 
capacității de răspuns la condițiile de utilizare eficientă și protecție a surselor de 
apă: 

o Modernizarea sistemelor de irigații pentru prevenirea și gestionarea 
riscului de secetă/ ariditate; 
o Modernizarea sistemelor de desecare – drenaj pentru prevenirea și 
reducerea riscului la inundații și înmlăștinire; 
o Dezvoltarea lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor, riscului de 
alunecări și degradarea terenurilor; 
o Extinderea și dezvoltarea infrastructurii pentru combaterea căderilor de 
grindină și creșterea precipitațiilor. 

 
153 Bază de negociere pentru reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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Consolidarea orientării de integrare a obiectivelor de mediu în vederea creșterii 
rezilienței instituționale la situațiile de criză și contribuția la îndeplinirea acestor 
obiective: 

o Studii privind evaluarea ex-ante a capacității instituționale de răspuns 
și adaptare la situații de criză, în vederea identificării măsurilor pentru 
consolidarea și accelerarea rezilienței instituționale; 
o Dezvoltarea infrastructurii digitale pentru creșterea performanței 
administrative, a serviciilor publice și capacității instituționale necesare 
implementării măsurilor de reziliență instituțională. 

Asigurarea unui managementul integrat al bazinelor hidrografice și consolidarea 
politicii de îmbunătățire și protecție a resurselor de apă și a biodiversității: 

o Reforma instituțională pentru o bună guvernanță în domeniul apei și 
îmbunătățirea mecanismului economic de autofinanțare a Agenției 
Naționale Apele Române; 
o Adaptarea la schimbări climatice prin modernizarea barajelor cu 
folosință complexă, creșterea capacităților de stocare și adaptarea 
exploatării pentru asigurarea condițiilor ecologice; 

Creșterea eficacității prognozelor și avertizărilor meteorologice la apariția riscului 
de producere a inundațiilor prin dezvoltarea a 300 de stații meteorologice 
automate și autonome de suprafață și 100 de stații agrometeorologice. 

Implicații orizontale: 

〉 Investițiile prevăzute contribuie parțial cu între 40% și 100% la tranziția 
verde prin finanțarea unor măsuri de adaptare la schimbările climatice și 
prevenirea și gestionarea riscurilor legate de climă, a unor măsuri privind 
gospodărirea apelor ș conservarea resurselor de apă și a unor măsuri de 
furnizare a apei destinate consumului uman care respectă criteriile de 
eficiență. 

〉 Investițiile prevăzute contribuie parțial cu între 40% și 100% la tranziția 
digitală, în diverse forme, inclusiv servicii electronice și aplicații 
guvernamentale. 

〉 Trebuie monitorizată atent respectarea principiul de a nu prejudicia 
semnificativ mediul. 

 

Buget inițial de negociere   

Total 4.000 (mil. Euro) 

 

Componenta 2 

I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea 

Probleme identificate: 
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〉 România înregistrează întârzieri în ceea ce privește măsurile de adaptare 
la schimbările climatice, iar corelarea dezvoltării economice cu protejarea 
mediului reprezintă încă o provocare majoră. 

〉 Tăierile ilegale de arbori reprezintă o problemă recurentă semnificativă, 
care duce la diminuarea capacității naturale de captare a dioxidului de 
carbon de către păduri și la pierderea semnificativă a biodiversității. 

〉 România înregistrează decalaje importante în atingerea obiectivelor 
comunitare în ceea ce privește menținerea biodiversității, refacerea zonelor 
afectate din punct de vedere ecologic. 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Limitarea tăierilor ilegale, printr-un management forestier sustenabil și 
transparent și reforma administrativă a ROMSILVA, inclusiv prin: 

o Ameliorarea practicilor de exploatare forestieră prin investiții în tehnologii 
prietenoase cu mediul; 
o Mijloace digitale de supraveghere și control a activităților ilegale din 
păduri, în special a tăierilor ilegale de arbori; 
o Investiții în depozite și facilități de sortare primară pentru valorificarea 
superioară a lemnului, inclusiv prin tranziția de la sistemul de vânzare “pe 
picior” la vânzarea din depozite; 
o Organizarea bursei lemnului; 
o Reforma sistemului de administrare a pădurilor de stat prin modernizarea 
și digitalizarea ROMSILVA; 
o Apărarea localităților împotriva viiturilor torențiale și diminuarea 
pagubelor produse de inundații prin realizarea lucrărilor de corectare a 
torenților; 
o Creșterea accesibilizării fondului forestier național prin construcția de noi 
drumuri forestiere și prin reabilitarea și modernizarea celor existente. 

〉 Împădurirea României prin plantarea de păduri noi și perdele forestiere și 
agrosilvice 
prin: 

o Înființarea de pepiniere publice și private de puieți; 
o Împădurirea terenurilor pretabile și înființarea de perdele forestiere (zone 
cu interes ecologic); 
o Realizarea lucrărilor de împăduriri/completări/refaceri ale plantațiilor 
calamitate pe terenurile agricole și forestiere 

 
〉 Protejarea biodiversității, menținerea și creșterea statutului de conservare 
favorabilă a speciilor și habitelor prin: 

o Dezvoltarea de canale ecologice, reconstrucții ecologice ale habitatelor 
și conservarea speciilor; 
o Crearea rețelei naționale de arii naturale urbane; 
o Reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate; 
o Actualizarea Planurilor de management pentru arii protejate; 
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o Identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale 
terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind 
biodiversitatea pentru 2030. 
o Management durabil în gestionarea faunei de interes cinegetic și 
eradicarea pestei porcine africane în fondul cinegetic național. 
 

Implicații orizontale 
〉 Contribuie integral cu 100% la tranziția verde prin finanțarea unor măsuri 
de 
adaptare la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor. 
〉 Contribuie parțial cu 40% la tranziția digitală prin finanțarea unor măsuri 
ce promovează soluții și servicii electronice și aplicații guvernamentale. 
〉 Este respectat principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 
 

Buget inițial de negociere   
Total 1.500 (mil. Euro) 
 

Componenta 3 

I.3 Managementul deșeurilor, colectare selectivă și economie 
circulară154 

Probleme identificate: 

〉 O pondere foarte mare din deșeurile municipale ale României ajung în 
continuare la depozitare. România trebuie să reducă cu cel puțin 75% 
deșeurile care ajung în gropile de gunoi, din totalul deșeurilor generate, 
până în anul 2025. 

〉 Infrastructura este insuficientă, deși din 2021 s-a introdus obligativitatea 
colectării separate pentru bio-deșeuri, din 2025 este obligatorie colectarea 
separată a textilelor, iar până în 2030 depozitarea la groapă trebuie redusă 
sub 10% din totalul deșeurilor municipale generate. 

〉 Economia circulară în România este încă într-o fază incipientă 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, inclusiv prin: 
o Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale (pentru SMID-uri și pentru localități 
neasociate); 
o Dezvoltarea unor „insule ecologice” digitalizate pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor la nivel local. 
o Includerea în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite 
din materialele recuperate de la populație sub formă de deșeuri; 

 
154 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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o Crearea a două programe integrate, de logistică și comunicare, destinate 
gestionării deșeurilor, unul adresat operatorilor economici, iar altul pentru 
unitățile administrativ teritoriale; 

〉 Achiziționarea de scannere mobile pentru camioane și containere de deșeuri. 

〉 Elaborarea și pilotarea Strategiei pentru economia circulară. 
〉 Dezvoltarea și implementarea sistemului de garanție-depozit pentru ambalaje, 
inclusiv prin achiziționarea infrastructurii hardware și software. 

〉 Valorificarea unor materiale din depozitele de deșeuri industriale. 

〉 Controlul poluării mediului din sursă agricolă și reducerea gazelor cu efect de 
seră, inclusiv prin: 

o Dezvoltarea de platforme în fermele mici si medii pentru colectarea, 
managementul și valorificarea gunoiului de grajd; 
o Creșterea operabilității și sustenabilității platformelor existente și 
reducerea gazelor cu efect de seră, la nivel de ferma sau de UAT; 
o Investiții în sistemele de stocare, gestionare și compostare aerobă; 
o Investiții în stații de compostare și biogaz, ambalare și peletizare; 

〉 Elaborarea și adoptarea Legii Naționale a Climei în urma revizuirii Strategiei 
României pe termen mediu și lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și adoptarea Planului de acțiune pentru reducerea emisiilor de gaz cu efect 
de seră în perioada 2021-2030. 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial cu între 40 - 100% la tranziția verde prin finanțarea 
unor investiții care vor gestiona deșeurile menajere, comerciale și 
industriale prin măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și 
reciclare și vor utiliza materiale reciclate ca materii prime care respectă 
criteriile de eficiență. 

〉 Este respectat principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

Buget inițial de negociere    
Total 1.300 (mil. Euro) 
 

Componenta 4 

I.4 Transport feroviar și mobilitate urbană155 

Probleme identificate: 

〉 Infrastructura de transport a României este subdimensionată, poluantă și 
slab întreținută, cu noduri urbane ce au o conectivitate slabă la rețelele de 
transport și o lipsă de intermodalitate. 

 
155 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Infrastructura feroviară este depreciată, cu numeroase restricții, lipsă de 
soluții moderne funcționale și conectivitate slabă cu alte moduri de 
transport. 

〉 Materialul rulant este vechi, iar sistemului îi lipsesc sisteme adecvate de 
gestionare a traficului, de furnizare de informații despre trafic în timp real 
precum și un sistem de ticketing integrat. 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Optimizarea managementului traficului feroviar pe rețeaua națională și investiții 
aferente lucrărilor de modernizare a sectoarelor selectate din rețeaua TEN-T, cum 
ar fi: 

o Arad – Timișoara - Caransebeș; 
o Cluj - Episcopia Bihor; 
o Brașov – Aeroport Brașov; 
o Timișoara – Aeroport Timișoara; 
o Trenul metropolitan Cluj Napoca. 

〉 Reînnoirea și electrificarea căii ferate prin măsuri de reformă (o nouă abordare 
strategică care include mecanisme de prioritizare a intervențiilor) și investiții 
(șine, traverse, macaze, înlocuirea stratului de piatră), în special pentru 
tronsoanele selectate. 

〉 Optimizarea mersului trenurilor de călători pe rețeaua feroviară națională, 
inclusive prin următoarele intervenții: 

o Optimizarea mecanismului instituțional de gestionare a investițiilor în 
domeniul feroviar și de furnizare a serviciului public; 
o Achiziția de material rulant verde pentru rețeaua națională; 
o Modernizarea materialului rulant existent pe rețeaua feroviară 
națională; 
o Achiziția materialului rulant pentru rețeaua feroviară metropolitană și 
modernizarea punctelor de oprire. 

〉 Creșterea eficienței mobilității urbane verzi prin dezvoltarea transportului cu 
metroul, inclusiv prin: 

o Achiziția sistemelor de management al consumului de energie 
electrică; 
o Achiziția de material rulant nou; 
o Construirea de noi magistrale de metrou în regiunea București-Ilfov și 
Cluj. 

 
Implicații orizontale 
 

〉 Investițiile prevăzute contribuie parțial cu între 40-100% la tranziția verde 
prin finanțarea de căi ferate nou construite sau reabilitate, infrastructuri 
de transport urban verde și material rulant verde. 
〉 Investițiile prevăzute contribuie cu 100% la tranziția digitală prin 
finanțarea digitalizării transporturilor, a sistemul european de management 
al traficului feroviar (ERTMS) și a transportului urban. 
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〉 Trebuie monitorizat atent respectarea principiul de a nu prejudicia 
semnificativ mediul. 
 

Buget inițial de negociere    
Total 5,000 (mil. Euro) 
 

Componenta 5 

I.5 Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică156 

Probleme identificate: 

〉 România deține un fond construit îmbătrânit care necesită lucrări de 
renovare și consolidare atât din punct de vedere seismic cât și energetic. 
〉 Strategiile naționale de renovare pe termen lung și de reducere a 
riscului seismic, care vor pune în aplicare noua strategie europeană 
privind valul de renovări a clădirilor, au nevoie de o finanțare consistentă 
pentru implementare. 
〉 Trebuie reduse consumul primar de energie și emisiile cu efect de seră 
generate de fondul construit atât la nivelul clădirilor publice, cât și cele 
private. 
〉 Obiectivul major al acestei componente este asigurarea rezilienței și 
sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței 
energetice, consolidării seismice, reducerii riscului la incendiu și 
tranziția spre clădiri inteligente. 
 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine 
implementarea investițiilor în tranziție spre clădiri verzi și reziliente; 

〉 Realizarea registrului național digital al clădirilor; 

〉 Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și muncitorilor în domeniul 
construcțiilor pentru realizarea de construcții cu performanțe energetice sporite; 

〉 Dezvoltarea de centre pilot pentru recuperarea materialelor de construcții 
istorice și reutilizarea lor; 

〉 Schimbarea legislativă în vederea consolidării seismice a clădirilor din România; 

〉 Formarea profesională pentru intervenția pe construcții cu valoare istorică și 
arhitecturală; 

〉 Instituirea unui fond ”renovation wave” care să finanțeze adecvat lucrări de 
îmbunătățire a fondului construit existent în următoarele domenii: 

o eficiența energetică și/sau consolidarea seismică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale; 

 
156 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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o eficiența energetică și consolidarea seismică a clădirilor publice ale 
autorităților sau instituțiilor publice centrale și locale din domeniile 
administrație publică, justiție, cultură, sănătate, educație, ordine publică 
și securitate națională; 
o creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice. 

 
Implicații orizontale 
 

〉  Contribuie integral cu 100% la tranziția verde dacă proiectele 
implementate duc la o reducere de minim 30% a consumului de energie 
(rezidențial) și de 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră (clădiri publice). 
〉 Se va monitoriza atent implementarea principiului de a nu prejudicia 
semnificativ. 
 

Buget inițial de negociere    
Total 2.200 (mil. Euro) 

 
 

Componenta 6 

I.6 Energie regenerabilă și eficiență energetică157 

Probleme identificate: 

〉Principalul sector care cauzează poluare atmosferică și emisii ridicate cu 
efect de seră rămâne sectorul energetic. 
〉 Valoarea mare a emisiilor cu efect de seră din domeniul energiei este 
determinate de utilizarea de combustibili fosili.  
〉 România și-a propus prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) ca ponderea energiei din surse 
regenerabile să ajungă la minim 30,7% în anul 2030, având ca ținte 
intermediare 
25,2% (în 2022), 26,9% (în 2025) și respectiv 28,4% (în 2028). 
〉 În vederea atingerii obiectivelor, România trebuie să extindă capacitatea 
de energie din surse regenerabile până în 2030 cu aproximativ 6,9 GW în plus 
față de anul 2015, corelat cu scoaterea din operare a capacităților bazate pe 
cărbune. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Actualizarea legislației primare și secundare pentru a include noile și viitoarele 
Directive și Regulamente ale UE (Regulamentul UE 943/2019 si Directiva UE 
944/2019, Pachetul Fit for 55%); 

〉 Actualizarea PNIESC conform recomandărilor Comisiei Europene și creșterea 
țintei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 la 55%; 

〉 Eliminarea barierelor din calea bancabilității proiectelor - permiterea 
contractelor bilaterale direct negociate (Power Purchase Agreements - PPAs); 

 
157 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Decarbonarea producției de energie electrică, prin restructurarea marilor 
producători de energie care folosesc combustibilii solizi fosili (C.E.O./C.E.H.), 
asigurându-se utilizarea RES și tranzitoriu a gazelor naturale împreună cu alți 
combustibili alternativi, e.g. hidrogen (a se vedea și componenta lII.5). 

〉 Reforme pentru integrarea bateriilor în sistemul energetic care să permit 
exploatarea beneficiilor aduse de acestea într-o cât mai mare măsură (servicii de 
sistem, demand response, etc); 

〉 Consolidarea cadrului legal în vederea facilitării investițiilor, prin care să se 
asigure o decarbonare sustenabilă a sectorului energetic; 

〉 Investiții in instalarea de electrolizatoare și digestoare anaerobe; 

〉 Promovarea proiectelor care sunt sub limita rentabilității financiare; 

〉 Finanțarea unor scheme pentru instalarea de E-SRE și gaze regenerabile 
descentralizate, inclusiv pentru îmbunătățirea accesului la energie in comunități 
dezavantajate; 

〉 Implementarea unor investiții în domeniul energiei solare, în utilizarea 
hidrogenului și în cogenerare de înaltă eficiență. 

〉 Implementarea unor sisteme energetice inteligente. 

〉 Reforma sectorului industrial, a întreprinderilor mici și mijlocii și/sau a 
întreprinderilor mari prin creșterea indicatorului de eficiență energetică. 

〉 Sprijinirea inovării prin finanțarea unor tehnologii noi, digitalizarea capacității 
verzi, proiecte demonstrative cu impact în creșterea eficienței energetice și 
reducerea gazelor cu efect de seră. 

〉 Achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea 
consumului/monitorizarea indicatorilor pentru fiecare echipament individual la 
nivelul operatorilor și/sau a ramurilor de activitate/digitalizare și transfer date la 
distanță. 
〉 Investiții pentru noua industrie energetică în Valea Jiului și Gorj. 
 
Implicații orizontale 
 

〉 Contribuie parțial între 40-100% la tranziția verde prin finanțarea unor 
investiții în energie din surse regenerabile, în sisteme energetice 
eficiente și cogenerare de înaltă eficiență. 
〉 Se va monitoriza atent respectarea principiului de a nu prejudicia 
semnificativ și implicațiile de ajutor de stat. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 1.300 (mil. Euro) 
 
 
 

Pilonul II 
Transformarea digitală 
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〉 Propuneri de componente: 
 
Componenta 1 
II.1 Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în 
administrația publică, semnătură și identitate electronică, 
promovarea investițiilor cu valoare adăugată mare în TIC158 

Probleme identificate: 

〉 Serviciile publice digitale din România rămân sub media Uniunii Europene, 
în parte din cauza coordonării reduse între instituțiile statului pentru o 
abordare integrată. 
〉 Pandemia de COVID-19 a demonstrat nevoia de accelerare a digitalizării 
sectorului public în toate domeniile prioritare. 
〉 Capacitățile existente nu sunt suficiente pentru asigurarea unui nivel ridicat 
de securitate a rețelelor și de gestionare adecvată a riscurilor cibernetice. 
〉 Obiectivul principal al acestei componente este să interconecteze toate 
sistemele relevante din administrația publică într-un cloud guvernamental 
care să permită o interacțiune mai facilă cu cetățenii și cu mediul de afaceri. 
〉 Obiectivele specifice urmărite prin intervențiile din cadrul componentei 
vizează: 

o Date credibile; 
o Date compatibile; 
o Registre naționale și depozite de date certe; 
o Centre de date și servicii de cloud; 
o Comunicații sigure, reziliente, de o capacitate adecvată; 
o Servicii publice digitale pentru cetățeni și companii. 
 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Standardizarea datelor guvernamentale prin operaționalizarea cadrului 
necesar pentru identificarea principalelor informații prelucrate de 
administrația publică (la nivel central și local), catalogarea acestora într-un 
sistem ierarhic de tip nomenclator, alegerea celor mai potrivite structuri de 
date pentru înregistrarea acestora. 

〉 Transformarea și consolidarea datelor guvernamentale pornind de la 
standardizare și prioritizând cele mai importante seturi de date, evaluând 
proceduri istorice de colectare, respectiv producerea acestora, precum și 
gradul de conformare, evaluare a exactității datelor prin compararea unor 
eșantioane semnificative statistic cu alte surse de date și orice altă metodă 
rezonabilă care să indice un grad de încredere specifică acestora. 

〉 Reforma arhitecturii datelor guvernamentale prin crearea și extinderea 
centrelor de date și servicii de cloud pentru instituții și îmbunătățirea 
conectării acestora, inclusive prin centre de comunicații, conectare prin bucla 
locală de fibră optică și Securitate cibernetică (inclusiv certificarea 
profesională în domeniul securității cibernetice), inclusiv: 

 
158 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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o Investiții în două perechi de centre de date și platforma de servicii de 
cloud; 
o Investiții în dezvoltarea aplicațiilor SaaS și migrarea aplicațiilor 
existente; 
o Investiții în bucla locală pentru conectarea instituțiilor publice. 

〉 Cadru legal realizat pentru interoperabilitate astfel încât datele 
guvernamentale să poate fi utilizate, fără a fi necesară solicitarea actelor 
autentice de la cetățeni (fără hârtii pentru datele care există digital la instituții 
publice). 

〉 Crearea unei linii de finanțare la dispoziția instituțiilor care, sub îndrumarea 
Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, își vor schimba modul de lucru și 
cadrul juridic, astfel încât să treacă operațiunile în digital. 

〉 Semnătură digitală și cetățenie electronică - Revizuirea legislației privind 
interacțiunea digitală dintre stat și cetățean, schimbarea normativelor privind 
arhivarea (operaționalizarea legislației privind arhivarea electronică) și legate 
de extinderea cărții de identitate electronică, a semnăturii digitale pentru 
populație și a domiciliului electronic, precum și susținerea achiziționării pe 
scală largă a semnăturii digitale în mediul public și privat. 

〉 Crearea unui fond pentru cartea de identitate electronică. 

〉 Crearea unui fond pentru semnătura digitală. 

〉 Creșterea interoperabilității serviciilor publice digitale și optimizarea 
operațiunilor în beneficiul cetățenilor. Se urmărește in principal digitalizarea 
următoarele sisteme și domenii: 

o Sistemul de colectare a taxelor, inclusiv servicii de e-facturare și 
digitalizarea unor domenii conexe; 
o Sistemele aferente domeniilor muncă, protecție socială și pensii; 
o Domeniul mediului; 
o Domeniul justiției; 
o Sistemele aferente administrației agricole; 
o Domeniul cultural; 
o Sistemul de competențe digitale pentru funcția publică; 
o Sistemul de management în instituțiile de învățământ din 
domeniul apărare națională și ordine publică; 
o Autorității de reglementare și supraveghere; 
o Smart City / Smart Village; 
o Autorități publice locale. 

〉 Reforma fiscală, inclusiv cea vamală, cu ajutorul digitalizării, printr-o serie 
variată de intervenții care, printre altele, să crească conformarea fiscală 
voluntară, să reducă povara administrativă, să reducă decalajul fiscal și să 
susțină revizuirea cadrului fiscal. 

〉 Digitalizarea sănătății prin dezvoltarea sistemului informatic al Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, dezvoltarea dosarului electronic al 
pacientului, un sistem digitalizat în domeniul asigurărilor medicale și 
operaționalizarea e-sănătății și telemedicinii, inclusiv prin pregătirea 
personalului medical, crearea registrelor medicale de boli, raportarea 
prescrierii de antibiotice și raportarea infecțiilor associate asistenței medicale. 
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〉 Fond pentru stimularea competitivității în afaceri cu accent pe inovare și 
digitalizare prin formarea și scalarea hub-urilor de inovare digitală și susținerea 
dezvoltării parcurilor științifice și tehnologice cu aplicații în domeniul digital. 

〉 Fond pentru biblioteci ca hub-uri de învățare și dezvoltare de aptitudini 
digitale pe tot parcursul vieții. 

〉 Fond pentru susținerea robotizării în administrație și în mediul de afaceri – 
Robotic Process Automation (RPA) - și promovării Inteligenței Artificiale (AI). 

〉 Fond pentru introducerea în educația formală și non-formală a meseriilor 
digitale ale viitorului. 

 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie integral cu 100% la tranziția digitală prin oferirea de 
servicii publice digitale, aplicații guvernamentale, sistemul european 
de identitate digitală, servicii și aplicații de e-sănătate, digitalizare în 
asistență medicală și digitalizarea sistemelor de justiție. 

〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

 

Buget inițial de negociere    
Total 2.590 (mil. Euro) 
 

 

Componenta 2 
II.2 România Educată – Digitalizarea educației159 

Probleme identificate: 

〉 Pandemia de COVID-19 a demonstrat nevoia urgentă de a digitaliza 
sistemul educațional într-un mod eficient și incluziv. 
〉 Trecerea la învățământul la distanță a fost dificilă din cauza infrastructurii 
digitale inadecvate, a materialelor didactice necorespunzătoare și a 
competențelor digitale insuficiente. 
〉 Numărul de școli din România echipate necorespunzător din punct de 
vedere digital este semnificativ mai mare decât media UE, fiind nevoie de 
investiții majore în acest domeniu. 
〉 Sistemul educațional și materialele educaționale disponibile sunt 
neadaptate procesului de predare-învățare în mediul virtual. 

 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Flexibilizarea și centrarea pe elev a sistemului educațional prin digitalizare. 

〉 Dezvoltare digitală în domeniul educației și formării profesionale pentru o 
societate digitală și o economie verde. 

 
159 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Consolidarea rezilienței și predictibilității funcționale a sistemului de educație 
în era digitală. 

〉 Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice de a utiliza resurse 
educaționale deschise (competențe de pedagogie digitală). 

〉 Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin revizuirea curriculum-ului 
disciplinelor TIC, precum și prin adaptarea curriculumului școlar pentru învățarea 
în mediul virtual. 

〉 Modificări legislative pentru generalizarea digitalizării proceselor și 
conținuturilor în educație. 

〉 Crearea unui mecanism de tip grant pentru dotarea unităților școlare cu 
echipamente pentru asigurarea condițiilor optime pentru învățarea în mediul 
virtual, în funcție de riscul socio-educațional identificat, cu alocare mai mare per 
elev pentru școlile mai vulnerabile. 

〉 Crearea unui mecanism de tip grant pentru dezvoltarea de centre digitale 
avansate în învățământul preuniversitar și universitar. 

〉 Incluziunea prin digitalizare - dezvoltarea unui sistem de educație incluzivă prin 
elaborarea și implementarea de programe accesibile de alfabetizare digitală 
pentru elevii cu dizabilități, sportivi și elevi spitalizați. 

〉 Revizuirea platformei manualelor digitale (manuale.edu.ro) prin completarea cu 
auxiliare școlare în format digital, pentru învățământul preuniversitar. 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie integral cu 100% la tranziția digitală prin oferirea de servicii 
și aplicații dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale. 

〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 780 (mil. Euro) 
 

Componenta 3 
II.3 Broadband și 5G160 

Probleme identificate și obiectivele componentei: 

〉 Acoperirea de bandă largă de internet este peste media UE dar este în 
spatele a cel puțin altor 10 țări, fiind loc de îmbunătățire în acest sens. 
〉 Infrastructura aferentă tehnologiei 5G este încă la nivel incipient, fiind 
disponibilă într-un număr limitat de orașe. 

 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Alinierea strategiei naționale în domeniul conectivității digitale prin măsuri 
specific pentru atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 prin dezvoltarea 

 
160 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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rețelelor de foarte mare capacitate cu acoperire largă națională, inclusiv în 
corelație cu rețelele de transport și zonele de interes de mediu. 

〉 Identificarea și eliminarea obstacolelor și ineficiențelor de ordin administrativ 
care împiedică dezvoltarea rapidă a capilarității rețelelor 5G și broadband, la 
nivel de backbone, backhaul și buclă locală. 

〉 Stimularea investițiilor în rețele de foarte mare capacitate, în special 
infrastructure eficiente energetice de fibră optică. 

〉 Construcția infrastructurilor necesare pentru reducerea accesului inegal la rețele 
de foarte mare capacitate. 

〉 Remedierea eșecului piețelor și creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor, 
startup-urilor și scale-up-urilor pentru dezvoltarea unor aplicații și servicii 5G. 

〉 Realizarea unor investiții în domeniul tehnologiei Open RAN.  

 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie integral cu 100% la tranziția digitală prin investiții în 
rețeaua de bandă largă de foarte mare capacitate și acoperirea 
rețelelor 5G 

〉 Trebuie monitorizată atent respectarea principiul de a nu prejudicia 
semnificativ mediul. 

 

Buget inițial de negociere    
Total 650 (mil. Euro) 

Pilonul III 
Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii 

 

〉 Propuneri de componente: 
 
Componenta 1 
III.1 Reforma sistemului de pensii și reforme fiscale161 

Probleme identificate și obiectivele componentei: 

〉 Modificările aduse sistemului de pensii în ultimii ani au condus la o 
destabilizare bugetară și probleme majore în asigurarea sustenabilității 
financiare a obligațiilor bugetare (bugetul asigurărilor sociale și bugetul de 
stat), cu impact inclusiv asupra ratingului de țară. 
〉 Existența unor diferențe între pensiile aflate în plată pentru femei și 
bărbați, momentul pensionării, tipul de muncă prestată, precum și o serie 
de aspecte legate de perioadele de cotizare diferențiate, ceea ce implică 

 
161 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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necesitatea stabilirii unei noi formule de calcul și posibilitatea recalculării 
acestor pensii. 
〉 Sistemul se confruntă cu provocări legate de îmbătrânire și de durata 
scăzută a vieții profesionale. 
〉 Digitalizarea sistemului de administrare a pensiilor, precum și de 
management al contribuțiilor populației la bugetul asigurărilor sociale de 
stat (pilonul I de pensii) este redusă. 
〉 România este în procedură de deficit excesiv și are nevoie de diverse 
reforme atât în domeniul creșterii veniturilor bugetare, cât și în ceea ce 
privește optimizarea cheltuielilor bugetare. 

 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Asigurarea unor pensii adecvate și echitabile pentru toți beneficiarii sistemului 
public de pensii corelate cu contribuția acestora adusă în timpul vieții active la 
bugetul asigurărilor sociale de stat. 

〉 Elaborarea și adoptarea proiectului de act normativ care să determine 
corectarea disfuncțiilor și inechităților dintre diferite categorii de beneficiari. 

〉 Recalcularea a circa 5 milioane de dosare de pensii conform noului act normativ, 
prin finanțarea de resurse suplimentare pentru realizarea în termen a evaluării 
dosarelor de pensii și recalcularea acestora. 

〉 Dezvoltarea infrastructurii IT, prin digitalizarea operațiunilor necesare în relația 
cu asigurații și cu pensionarii și prin dezvoltarea soluțiilor de software care sa 
asigure cerințe minime de funcționalitate și securitate. Astfel, se vor putea crea 
primesele de adaptare a pensiilor aflate în plată la modificări de natură legislativă 
cu posibile recalculări. Asta va duce la o predictibilitate a viitoarelor obligații de 
plată din bugetul asigurărilor sociale, cu o perspectivă de realizare a simulărilor 
individuale pentru viitorii pensionari, creând premisele unui management 
responsabil. 

〉 Revizuirea cadrului fiscal în domeniul impozitului pe venit și impozitelor pe 
proprietate. 

〉 Dezvoltarea serviciilor sau implementarea de noi servicii în vederea sprijinirii 
reducerii poverii administrative, eficientizarea și prioritizarea cheltuielilor 
publice. 

 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial cu 100% la tranziția digitală prin finanțarea unor 
servicii electronice și aplicații guvernamentale 

〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

 

Buget inițial de negociere    
Total 110 (mil. Euro) 
 

Componenta 2 
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III.2 Investiții și instrumente financiare pentru sectorul privat și 
reforma companiilor de stat162 

Probleme identificate: 

〉 Mediul de afaceri din România și deciziile privind investițiile sunt afectate 
de caracterul imprevizibil al procesului de elaborare a politicilor publice. 
〉 Birocrația ridicată din sectorul public împiedică asigurarea unui acces facil 
pe piață a întreprinderilor și a dezvoltării acestora. 
〉 Firmele din România se confruntă cu un acces redus la finanțare, atât în 
ceea ce privește finanțarea bancară cât și cea non-bancară. 
〉 România încă nu are o bancă națională de dezvoltare care să administreze 
anumite fonduri și să acopere din decalajele de finanțare. 
〉 Performanța întreprinderilor de stat se înrăutățește din ce în ce mai mult, 
ținând cont că rezultatele operaționale și financiare au scăzut considerabil 
în ultimii ani. 
〉 Guvernanța corporativă a companiilor de stat nu este pusă în aplicare în 
mod suficient deși legislația este actualizată. 
〉 Impactul economic al întreprinderilor sociale rămâne marginal, iar 
potențialul întreprinderilor sociale de a inova și de a contribui la obiectivele 
de mediu este redus. Pentru a-și atinge potențialul economic și social, 
economia socială necesită un mediu favorabil prin reglementarea cadrului 
strategic de dezvoltare și oferirea de facilități fiscale și non-fiscale. 
〉 Doar 1% dintre fermierii români fac parte dintr-o structură asociativă, în 
timp ce media la nivelul UE este de 34%. 
 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Reducerea sarcinii administrative pentru companii. 

〉 Dezvoltarea aplicației digitale aferente registrului unic de control. 

〉 Simplificarea procedurii de autorizare a înregistrării reprezentanțelor firmelor 
străine în Romania. 

〉 Derularea de instrumente financiare prin transferarea a 4% din alocare către 
compartimentul național al programului InvestEU și prin acordare directă către 
Grupul Băncii Europene de Investiții pentru finanțarea anumitor domenii prioritare 
ale PNRR respectiv: 

o tranziție verde (energie regenerabilă, eficiență energetică, ș.a.); 
o transformare digitală și retehnologizare; 
o suport tehnologic pentru marii poluatori; 
o antreprenoriat social și economie socială; 
o instrument de solvabilitate; 
o technopoluri, parcuri industriale și parcuri tehnologice; 
o educație și sănătate. 

〉 Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare a României. 

 
162 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Crearea unei scheme de finanțare pentru susținerea costurilor de listare la bursă 
a firmelor românești mature. 

〉 Actualizarea legislației în domeniul economiei sociale și promovarea acesteia. 

〉 Crearea unor scheme de granturi pentru înființarea întreprinderilor sociale în 
zona rurală orientate pe integrarea în muncă a tinerilor (inclusiv a tinerilor 
NEETs), scheme de granturi pentru înființarea, dezvoltarea și scalarea 
întreprinderilor sociale. 

〉 Crearea unui fond pentru buna guvernanță a companiilor de stat care să include 
evaluarea anuală a participațiilor statului, asistență tehnică, costuri de selecție și 
recrutare a membrilor din consiliile de administrație, costuri legate de pregătirea 
personalului, costuri de brokeraj, comisioane și taxe, etc. 

〉 Crearea unor scheme de granturi pentru organizarea și consolidarea asocierilor 
agricole, dezvoltarea de depozite cu servicii și a activității de marketing pentru 
produse și branduri locale și promovarea unor lanțuri scurte de aprovizionare. 

 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial cu 100% la tranziția digitală prin finanțarea unor 
servicii electronice și aplicații guvernamentale. Contribuie parțial cu 40-
100% la tranziția verde prin finanțarea unor măsuri prin instrumentele 
financiare propuse și prin crearea de întreprinderi sociale în zona 
economiei verzi. 

〉 Trebuie monitorizat modul în care se va respecta principiul de a nu 
prejudicial semnificativ mediul. 

 

Buget inițial de negociere    
Total 2.405 (mil. Euro) 
 

 

 

 

Componenta 3 
III.3 România Educată – Învățământ dual, tehnic și profesional163 

Probleme identificate: 

〉 România se confruntă cu o lipsă a unei adaptări dinamice a sistemului de 
învățământ din România la evoluțiile tehnologice, la noile cerințe ale pieței 
forței de muncă și la domeniile economice în care România are sau poate 
avea un avantaj competitiv. 
〉 Subfinanțarea educației are efecte multiple asupra calității, relevanței 
educației și formării beneficiarilor pentru piața forței de muncă. 

 
163 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Lipsa de atractivitate pentru ruta profesională, lipsa unei rute continue 
între învățământul profesional tehnic secundar și terțiar, precum și 
discrepanțele sociale și de popularitate între rutele teoretice și cele 
profesionale/tehnice necesită o abordare integrată a domeniului. 
〉 Există o lipsă a unui parteneriat sustenabil, permanent între sistemul de 
învățământ profesional și mediul de afaceri. 
〉 Liceele agricole nu sunt încă atractive pentru potențialii elevi și au nevoie 
de o revitalizare pentru a le face mai atractive și a le adapta la agricultura 
modernă. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Dezvoltarea de rute de formare profesională relevante, complete (până la nivel 
7 de calificare - studii de masterat), flexibile, prin prelungirea duratei 
învățământului dual secundar, cu posibilitatea accesului spre nivelul terțiar 
universitar si non-universitar, alături de o reorganizare a educației profesionale 
inclusiv în regim dual. 

〉 Revizuirea ofertei educaționale, a curriculumului și a programelor pentru ruta 
profesională în regim dual, cu implicarea directă și permanentă a mediului 
economic. 

〉 Crearea unor scheme de sprijin acordate parteneriatelor între agenții economici, 
unități si instituții de învățământ, unități administrative teritoriale, și/ sau 
camere de comerț sau alți parteneri sociali pentru facilitarea achiziției de 
echipamente și a formării de personal în vederea organizării de activități 
educaționale în regim dual. 

〉 Investiții in infrastructura socială (cămine, cantine, spații de învățare) care să 
deservească învățământului profesional dual, atât preuniversitar cât și 
universitar, inclusiv prin organizarea a opt mari campusuri. 

〉 Măsuri de sprijin pentru a facilita accesul tinerilor din medii dezavantajate la 
programe de formare profesională (inclusiv în regim dual), pe toate ciclurile de 
studiu. 

〉 Investiții în infrastructura liceelor agricole și sprijin pentru ferme didactice 
partenere. 

 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial cu 100% la tranziția digitală prin finanțarea unor 
servicii de sprijin pentru dezvoltarea de competențe digitale și cu 40% 
prin finanțarea unor servicii de sprijin specific pentru ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor și integrarea socio-economică a tinerilor. 

〉 Trebuie monitorizată respectarea principiului de a nu prejudicia 
semnificativ mediul. 

 

Buget inițial de negociere    
Total 630 (mil. Euro) 
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Componenta 4 
III.4 Cercetare, Dezvoltare și Inovare164 

Probleme identificate: 

〉 România este pe ultimul loc în UE în materie de inovare și continuă să aibă 
unul dintre cele mai scăzute niveluri ale cheltuielilor publice și private 
pentru cercetare și dezvoltare, afectând consolidarea întreprinderilor 
inovatoare, dezvoltarea calității științifice și difuzarea tehnologiei. 
〉 În lipsa unor modificări normative și bugetare semnificative, măsurile 
actuale nu sunt suficiente pentru a aborda subfinanțarea și problemele 
structurale care afectează sectorul public de cercetare și generează o slabă 
performanță în dezvoltare și inovare. 
〉 Cooperarea dintre mediul academic și mediul de afaceri are loc în 
principal pe o bază ad-hoc, iar dezvoltarea acestei cooperări este afectată 
de o serie de obstacole normative. 
〉 Lipsa posibilităților de îmbunătățire a competențelor și lipsa de personal 
cu înaltă calificare în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării afectează 
perspectivele de creștere economică și acționează ca o barieră în calea 
investițiilor. 
〉 Romania este în continuare pe unul dintre ultimele locuri din UE în ceea 
ce privește publicațiile științifice și co-publicațiile internaționale 
importante. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Acceleratorul de Inovare - Programul de reformă a mecanismului de cooperare 
public - privată în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, pentru stimularea 
investițiilor private pe baza unui sistem de granturi competitive pentru 16 domenii 
de intervenție. 

〉 Reforma metodologiei de evaluare a calității cercetării din Institutele Naționale 
de Cercetare și Dezvoltare pentru creșterea performanței în cercetare și inovare 
pe bază de granturi competitive, prin orientarea agendelor strategice de 
cercetare și inovare ale acestor instituții către nevoile mediului de afaceri și 
provocările societale. 

〉 Reforma carierei de cercetător pentru asigurarea unui sistem național de 
cercetare și dezvoltare atractiv și sustenabil. 

〉 Program național de reformă pentru accelerarea recuperării economice post-
Covid prin cooperare internațională și racordarea la agenda europeană în 
domeniul cercetării și inovării, pe bază de granturi competitive de consolidare a 
excelenței și de susținere a participării la proiectele multi-țări (ex. IPCEI, misiuni 
și parteneriate Orizont Europa). 

 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial cu 100% la tranziția digitală prin finanțarea unor 
servicii de cercetare și inovare în domeniul digital și cu 40% la tranziția 

 
164 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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digitală prin sprijinirea organizațiilor de cercetare și transferul de 
tehnologie între centrele de cercetare și învățământul superior. 

〉 Contribuie parțial cu 100% tranziția verde prin finanțarea unor activități 
de cercetare și inovare care pun accent pe economia cu emisii scăzute de 
carbon și pe reziliență și adaptare la schimbări climatice. 

〉 Trebuie monitorizată respectarea modului în care se va respecta 
principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

 

Buget inițial de negociere    
Total 510 (mil. Euro) 
 

Componenta 5 
III.5 Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu 
hidrogen și alte gaze verzi165 

Probleme identificate: 

〉 România deține o rețea insuficient dezvoltată de distribuție a gazelor 
naturale care să asigure accesul populației la servicii adecvate. 
〉 Gradul de conectare a populației la rețelele de gaze naturale este de 
aproximativ 40% (și doar 22% în mediul rural), semnificativ mai redus față 
de țările din regiune (de ex. Ungaria are peste 90%). 
〉 Este nevoie de o creștere a nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență 
în operare, precum și de o integrare a activităților de transport, distribuție 
și consum final. 
〉 Trebuie facilitată o tranziție către conceptul de ‘Smart Gas Grids’, în 
acord cu țintele din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021- 2030 (PNIESC) și cele ale Pactului Ecologic 
European. 
〉 Obiectivul acestei componente este decarbonarea sectorului energetic, 
prin dezvoltarea unei infrastructuri de distribuție inteligentă și adaptată la 
utilizarea pe scară largă a energiei regenerabile bazate pe hidrogen și alte 
gaze verzi. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Modernizarea și adaptarea infrastructurii existente de transport și distribuție de 
gaze naturale pentru utilizarea hidrogenului și a altor gaze verzi în vederea 
decarbonizării încălzirii în sectorul consumatorilor casnici și non-casnici, 
operatorilor economici precum și a altor categorii de beneficiari. 
〉 Consolidarea cadrului legal în vederea facilitării investițiilor, prin care să se 
asigure utilizarea sustenabilă a gazelor verzi (hidrogen, biogaz, etc.) și a rețelelor 
inteligente de transport și distribuție. 
〉 Finanțarea introducerii pe scară largă a hidrogenului în rețeaua de gazele 
naturale.  

 
165 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Completarea cadrului de reglementare pentru clarificarea soluțiilor tehnice 
relevante și a problemelor legate de calitatea gazelor și de cerințele de siguranță 
pentru dezvoltarea rețelelor publice de gaze în combinație cu hidrogen și alte 
gaze verzi. 
〉 Integrarea de soluții inteligente care pot fi accesate de la distanță și alte 
tehnologii în vederea: 

o măsurării presiunii și a debitelor, contorizării și inspecției interioare a 
conductelor de distribuție a gazelor naturale în amestec cu hidrogen și 
alte gaze verzi, odorizării, protecției catodice, reacțiilor anticipative și 
trasabilității sistemului de distribuție; 
o integrării activităților participanților pe piața gazelor în procesele de 
transmitere a informațiilor, distribuției, stocării în conducte și utilizării 
gazelor naturale în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi prin creșterea 
eficienței sistemului inteligent de distribuție; 
o asigurării unei fiabilități sporite a aprovizionării cu gaze naturale în 
amestec cu hidrogen și alte gaze verzi și asigurării accesului continuu, 
sigur și rentabil care să ofere clienților servicii noi, cu un consum 
optimizat. 

 
Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial la tranziția digitală cu 100% prin finanțarea unor 
sisteme energetice inteligente (inclusiv rețele inteligente și sisteme TIC) 
și stocarea aferentă. 
〉 Trebuie monitorizată atent respectarea principiului de a nu prejudicia 
semnificativ mediul. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 600 (mil. Euro) 
 
 
Componenta 6 
III.5 Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu 
hidrogen și alte gaze verzi166 

Probleme identificate: 

〉 România nu are un cadru coerent pentru susținerea sectoarelor culturale 
și creative. 
〉 Industriile creative și culturale au fost afectate semnificativ de pandemia 
COVID-19 iar reducerea cheltuielilor în acest sector se poate dovedi 
contraproductiv pentru o redresare economică rapidă. 
〉 Creația culturală nu beneficiază de un cadrul coerent de susținere și de 
finanțare 
〉 Conectarea internațională a operatorilor culturali este insuficientă și 
exportul cultural este redus. 
〉 Suspendarea activităților culturale cu audiență și absența resurselor de a 
răspunde profesionist și concertat la schimbarea (temporară) de consum 
cultural riscă să afecteze semnificativ acest sector pe termen lung. 

 
166 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Creșterea rezilienței sectoarelor culturale și creative din România și reformarea 
sistemului de finanțare a creativității cultural-artistice în vederea asigurării 
sustenabilității pe termen lung. 

〉 Sprijinirea redresării sectorului cultural prin relansarea activităților culturale ale 
operatorilor culturali și susținerea culturii independente. 

〉 Susținerea excelenței și a creativității în producția de film. 

〉 Dezvoltarea capacității de export cultural și simplificarea accesului la finanțare. 

〉 Transformarea digitală a sectorului editorial în vederea creșterii gradului de 
ofertă a cărților în format electronic. 

 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial cu 100% la tranziția digitală prin finanțarea unor 
măsuri pentru digitalizarea IMM-urilor sau a întreprinderilor mari. 

〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

 

Buget inițial de negociere    
Total 77 (mil. Euro) 
 

Componenta 7 
III.7 Transport rutier și autostrăzi167 

Probleme identificate: 

〉 Infrastructura de transport este sub-dimensionată, poluantă și slab 
întreținută, generând zone cu trafic supra-dimensionat, ambuteiaje și 
reduceri semnificative ale vitezei optime de deplasare. 
〉 Nodurile urbane au o conectivitate redusă la rețelele de transport, în 
special la cele trans-europene, iar intermodalitatea lipsește, toate ducând 
la o congestionare a traficului, o mobilitate scăzută pentru populație și 
sectorul economic. 
〉 O infrastructură de transport slab dezvoltată (cu multe drumuri cu benzi 
unice) contribuie la creșterea poluării mediului și la un număr alarmant de 
incidente rutiere. 
〉 Lipsa unor sisteme adecvate de management al traficului are un impact 
negativ 
asupra timpilor de deplasare. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Creșterea eficienței implementării investițiilor în infrastructura de transport, 
prin creșterea capacității administrative, a guvernanței corporative (CNIR si 

 
167 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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CNAIR), coroborat cu investiții în dezvoltarea infrastructurii rutiere majore (TEN-
T) și a conexiunilor cu zone relevante din punct de vedere economic (inclusiv cu 
potențiale culoare navigabile) în special pe următoarele tronsoane: 

o A7 – Anumite secțiuni; 
o A8 – Anumite secțiuni; 
o A1 – Secțiunea Lugoj – Deva; 
o A3 – Anumite secțiuni și Centura Metropolitană Cluj; 
o Legătura între Autostrada A1 – Timișoara – Aeroportul Timișoara; 
o Legătura Autostrada A8 – Lețcani Vest – Bypass Iași – Iași Dacia; 
o Legătura Apahida (Est Cluj-Napoca) – Jucu (Zona industrială și logistică); 
o Legătura între Autostrada A1 – Pitești – Mioveni Bypass; 
o Legătura Craiova Est – Drum Expres Pitești – Craiova; 
o Legătura Hunedoara – Sântuhalm – Autostrada A1; 
o Legătura A10 – Teiuș – Blaj (zona industrială); 
o Legătura Autostrada A3 – Mărtinești – Vâlcele; 
o Alternativa Techirghiol (Litoral Express); 
o Legătura Slobozia – Drajna Nouă – Autostrada A2; 
o Legătura Călărași – Drajna Nouă – Autostrada A2; 
o Legătura DN1 – Aeroport Henri Coandă – Autostrada A3/A0; 
o Legătura Sfântu Gheorghe – Autostrada A13; 
o Legătura Râmnicu Vâlcea – Tigveni; 
o Alte proiecte minore care asigură accesul diferitelor zone de interes 
către infrastructura mare de transport și conexiuni cu potențiale culoare 
navigabile. 

〉 Introducerea de politici și tehnologii ecologice și digitale în sectorul 
transporturilor, vizând în principal următoarele: 

o Punerea în aplicare a sistemelor inteligente de gestionare a traficului, a 
semnelor și semnalelor rutiere, precum și a altor elemente care vizează 
traficul inteligent pe drumurile publice; 
o Dezvoltarea unui centru de management al traficului, sisteme de 
informare a utilizatorilor, interoperabilitatea sistemelor de transport; 
o Stații de reîncărcare electrice; 
o Crearea și dezvoltarea cadrului de impozitare și control – instalații de 
măsurare a greutății automate pentru zonele de frontieră, sisteme 
integrate de control rutier, taxare pe baza principiului „poluatorul 
plătește”. 

〉 Asigurarea siguranței pe drumurile naționale prin pregătirea și punerea în 
aplicare a cadrului strategic privind siguranța rutieră, incluzând următoarele: 

o Măsuri de siguranță pasivă – bariere și atenuatoare de impact; 
o Iluminare pe timp de noapte – elemente de semnal și sistem de 
management; 
o Pasaje denivelate și alte soluții tehnice de eliminare a punctelor negre; 
o Sistem de marcare digitală și proiect pilot pentru vehicule autonome. 

 

Implicații orizontale 
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〉 Investițiile prevăzute contribuie parțial cu 100% la tranziția verde prin 
finanțarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi. 
〉 Investițiile prevăzute contribuie parțial cu 100% la tranziția digitală prin 
finanțareadigitalizării transporturilor. 
〉 Trebuie monitorizată atent respectarea principiul de a nu prejudicia 
semnificativ mediul. 

 

Buget inițial de negociere    
Total 4.500 (mil. Euro) 
 

 

Pilonul IV 
Coeziune socială și teritorială 

 

〉 Propuneri de componente: 
 
Componenta 1 
IV.1 Fondul de reziliență pentru localități168 

Probleme identificate: 

〉 Imprevizibilitatea și nivelul redus al bugetelor administrațiilor locale au 
contribuit lal ipsa serviciilor publice în anumite zone sau la furnizarea de 
servicii limitate și neadaptate la obiectivele privind tranziția verde și 
digitală. 
〉 Decalajul economic și dezvoltarea inegală a orașelor se reflectă în 
modelele de dezvoltare demografică și spațială, creând diferențe mari între 
principalii poli de creștere economică și restul unităților administrativ 
teritoriale. 
〉 România are cel mai mare procent de persoane care locuiesc în gospodării 
supraaglomerate cu cel mai mic număr de camere / persoană și cea mai 
mare rată a privării de locuință. 
〉 Deși numărul de autoturisme pe cap de locuitor este unul dintre cele mai 
mici din Europa, numărul lor a crescut de patru ori din 1990, în timp ce 
infrastructura de transport public nu a reușit să țină pasul cu această 
explozie. 
〉 Capacitate administrativă redusă la nivelul autorităților publice locale 
(lipsa de personal pentru anumite posturi esențiale pentru asigurarea 
serviciilor publice). 
〉 Documentațiile de urbanism sunt neactualizate și decuplate de la 
tendințele și 
cerințele actuale. 
〉 Principalele obiective ale acestei componente sunt creșterea coeziunii 
teritoriale și dezvoltarea urbană durabilă. 

 
168 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Crearea cadrului pentru tranziția verde a zonelor urbane din România. 

〉 Reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-
județean, prin intervenții integrate în infrastructurile din zonele mai puțin 
dezvoltate (proiect de lege pentru reducerea disparităților teritoriale). 

〉 Digitalizarea instrumentelor de planificare urbană la nivelul autorităților publice 
locale, elaborarea și actualizarea documentațiilor de urbanism de tip Plan 
Urbanistic General/ Plan Urbanistic Zonal în format digital. 

〉 Crearea cadrului legal și instituțional pentru implementarea voluntară a 
consorțiilor administrative pentru creșterea capacității administrației publice 
locale lipsită de resurse umane calificate, cu respectarea principiilor 
economicității și eficienței.  

〉 Crearea unui fond de împrumut pentru implementarea proiectelor comunitare. 

〉 Crearea unui Fond de Reziliență pentru Localități, pe patru paliere: municipia 
reședință de județ, municipii, orașe și comune. În interiorul fiecărei categorii se 
va aloca o sumă fixă la dispoziția UAT, pentru implementarea proiectelor din aria 
de priorități a PNRR. Distribuția se va organiza în runde de tragere a fondurilor 
(prima rundă – acces universal, a doua rundă – se redistribuie fondurile rămase 
neutilizate către cei care au cheltuit alocarea, etc).  

 
1) Pentru municipiile reședință de județ (și zonele lor urbane funcționale): 
o Crearea de orașe locuibile și inteligente din punct de vedere climatic prin 
dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre, cu următoarele priorități: 

 proiecte pentru calitatea aerului – min. 20% din alocare; 
 proiecte pentru digitalizare/ smart city – min. 10% din alocare; 
 reabilitare/extindere/modernizare/construire clădiri publice nZEB 
(care deservesc prestării unor servicii publice); 
 regenerarea urbană a zonelor centrale, zonelor gărilor, zonelor 
industriale, zonelor cu mari ansambluri de locuit, zonelor aferente 
cursurilor de apă; 
 construirea de parcaje subterane/ supraterane și realizarea de spații 
verzi în zonele eliberate de automobile; 
 construirea/ transformarea în eco-cartiere/ cartiere inteligente; 
 extinderea suprafețelor verzi, realizarea pădurilor urbane, realizarea 
culoarelor verzi ecologice; 
 modernizarea/ reabilitarea/ reconfigurarea/ extinderea spațiilor 
publice și mobilier urban; 
 iluminat public digitalizat. 

o Politici de locuire socială, inclusiv construirea de locuințe pentru 
tineri/locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din 
sănătate și învățământ. 
o Mobilitatea urbană durabilă prin: 
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 Schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de material rulant - autobuze electrice sau cele ce utilizează 
combustibili alternativi, tramvaie, troleibuze; stații de încărcare 
pentru autobuzele electrice; amenajarea și dotarea depourilor, inclusiv 
stații de transformare) - proiectele finanțate vor fi condiționate de 
crearea de benzi dedicate pentru transportul public. 
 Asigurarea infrastructurii pentru transportul public (realizarea de 
benzi dedicate pentru transportul public; reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea căilor de rulare pentru transportul public; construirea/ 
reamenajarea de noduri intermodale). 
 Asigurarea infrastructurii pentru biciclete (realizarea/ modernizarea 
de benzi dedicate pentru biciclete/ mijloace de transport 
nemotorizate). 

 
2) Pentru alte municipii: 
o Crearea de orașe locuibile și inteligente din punct de vedere climatic prin 
dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre, cu următoarele priorități: 

 proiecte pentru calitatea aerului – min. 20% din alocare; 
 proiecte pentru digitalizare/ smart city – min. 10% din alocare; 
 reabilitare/extindere/modernizare/construire clădiri publice nZEB (care 
deservesc prestării unor servicii publice); 
 regenerarea urbană a zonelor centrale, zonelor gărilor, zonelor industriale, 
zonelor cu mari ansambluri de locuit, zonelor aferente cursurilor de apă; 
 construirea de parcaje subterane/ supraterane și realizarea de spații verzi 
în zonele eliberate de automobile; 
 construirea/ transformarea în eco-cartiere/ cartiere inteligente; 
 extinderea suprafețelor verzi, realizarea pădurilor urbane, realizarea 
culoarelor verzi ecologice; 
 modernizarea/ reabilitarea/ reconfigurarea/ extinderea spațiilor publice și 
mobilier urban; 
 iluminat public digitalizat. 
o Politici de locuire socială, inclusiv construirea de locuințe pentru 
tineri/locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din 
sănătate și învățământ. 
o Mobilitatea urbană durabilă prin: 

 Schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de material rulant - autobuze electrice sau cele ce utilizează 
combustibili alternativi, tramvaie, troleibuze; stații de încărcare 
pentru autobuzele electrice; amenajarea și dotarea depourilor, 
inclusiv stații de transformare) - proiectele finanțate vor fi 
condiționate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public. 
 Asigurarea infrastructurii pentru transportul public (realizarea de 
benzi dedicate pentru transportul public; reabilitarea/ 
modernizarea/extinderea căilor de rulare pentru transportul public; 
construirea/ reamenajarea de noduri intermodale). 
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 Asigurarea infrastructurii pentru biciclete (realizarea/ modernizarea 
de benzi dedicate pentru biciclete/ mijloace de transport 
nemotorizate). 

 
3) Pentru orașe: 

o Intervenții integrate pentru creșterea calității vieții: 
 proiecte pentru calitatea aerului – min. 20% din alocare 
 proiecte pentru digitalizare/ smart city – min. 10% din alocare: 

o Extindere suprafețe verzi (parcuri, grădini, scuaruri, acoperișuri verzi, 
plantații de aliniament), amenajare spațiu public, reconversie funcțională 
terenuri neutilizate; 
o Realizare piste ciclabile; 
o Iluminat public digital (extindere/ modernizare); 
o Construire/ reabilitare/ extindere centru de afaceri (localizare start-ups); 
o Construire/ reabilitare/ extindere piețe agro-alimentare; 
o Construire/ modernizare/ reabilitare stații de transport public; 
o Construire locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru 
specialiști din sănătate și învățământ; 
o Reabilitare/modernizare/extindere/construire de clădiri publice nZEB 
(care deservesc prestării unor servicii publice). 

 
4) Pentru comune: 

o Intervenții integrate pentru creșterea calității vieții în mediul rural prin: 
 Reabilitare/ extindere/ modernizare/ construire de clădiri publice 
nZEB (care deservesc prestării unor servicii publice); 
 Construire locuințe pentru specialiști în educație și sănătate – 
inclusive case pasive; 
 Amenajare spații publice; 
 Realizare piste de biciclete; 
 Iluminat public digital; 
 Construire/ modernizare/ reabilitare stație transport public 
(rutier); 
 Asigurarea accesului elevilor la serviciile de educație; 
 Infrastructura inițială (terenuri de minifotbal, handbal, baschet, 
volei). 

 
Implicații orizontale 
 

〉 Contribuie parțial cu 40-100% la tranziția digitală și parțial cu 40-100% la 
tranziția verde, în funcție de tipurile de investiții ce vor fi finanțate. 
〉 Trebuie monitorizată respectarea principiului de a nu afecta semnificativ 
mediul. 
〉 Bugetul initial al componentei, cu excepția fondului de împrumut, va fi 
alocat în funcție de categoriile de UAT, așa cum sunt ele stabilite în legislația 
privind împărțirea inițială administrativ-teritorială a României: reședință de 
județ, municipii, orașe și comune. Astfel, în prima etapă, în cadrul fiecărei 
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categorii se va asigura un buget egal pentru fiecare UAT din categorie, 
asigurându-se cadrul pentru reducerea disparităților teritoriale. În cea de a 
doua etapă, în situația în care bugetul alocat nu va fi utilizat, acesta va fi 
redistribuit către alte UAT-uri care au propus proiecte mature. 
〉 Modalitățile de distribuție în interiorul Fondului de împrumut, prioritizarea 
și modalitatea de implementare vor face obiectul dezbaterilor cu Asociația 
Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația 
Comunelor din România și cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 4.000 (mil. Euro) 
 
Componenta 2 
IV.2 Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane 
sărace169 

Probleme identificate: 

〉 Existența unei structuri comunitare reale, la firul ierbii, capabile să dezvolte 
servicii multisectoriale (dezvoltare, social, educațional, turistic, agricol, 
sanitar, etc.) este crucială pentru reziliența unei societăți. 
〉 Grupurile de Acțiune Locală s-au afirmat ca forme de organizare solide care 
aduc împreună autorități locale, mediul privat și cel asociativ și contribuie la 
dezvoltarea și reziliența locală, așa cum administrația centrală nu o poate 
face. 
〉 Grupurile de Acțiune Locală care au primit finanțări europene și-au 
diversificat ariile de intervenție spre proiecte educaționale, centre 
comunitare și sociale, lucrând flexibil și mai eficient decât prin intervențiile 
de sus în jos. 
〉 Obiectivul major al acestei componente este continuarea sprijinirii 
Grupurilor de Acțiune Locală cu rol preponderent de dezvoltare și reziliență 
comunitară. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

 
〉 Revizuirea și fundamentarea politicilor publice în implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală. 

〉 Crearea unei scheme de granturi pentru Grupurile de Acțiune Locală pentru 
implementarea măsurilor din strategiile de dezvoltare locală în vederea 
îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din ariile de acțiune. Proiectele vor viza 
intervenții dezvoltate local, dar mai ales dintr-o paletă de proiecte standard, ușor 
de replicat și care respectă prioritățile PNRR: tranziție verde și digitală, asociere, 
dezvoltare socio-educațională a zonelor și dezvoltare comunitară. 

 

 
169 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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Implicații orizontale 
 

〉 Contribuie parțial cu 40-100% la tranziția digitală și parțial cu 40-100% 
la tranziția verde, în funcție de tipurile de investiții ce vor fi finanțate. 
〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 400 (mil. Euro) 
Componenta 3 
IV.3 Infrastructură socială si cămine de bătrâni170 

Probleme identificate: 

〉 Sistemul de îngrijire de lungă durată este afectat și supus unor presiuni 
cauzate de îmbătrânirea demografică în creștere, degradarea și dotarea 
deficitară a infrastructurii sociale, creșterea alarmantă a ratei sărăciei și 
excluziunii sociale în rândul vârstnicilor, coroborat cu provocările generate de 
pandemia de COVID-19. 
〉 Este necesară accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor 
cu dizabilități asumat prin Programul de Guvernare 2020-2024 prin diverse 
soluții de îngrijire. 
〉 Cheltuielile publice cu protecția socială sunt mult mai mici decât media UE, 
iar furnizorii de servicii sociale concurează pentru o finanțare publică limitată. 
〉 Obiectivele acestei componente sunt: 

o Creșterea calității și gradului de acoperire cu servicii sociale rezidențiale 
în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. 
o Sprijinirea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu 
handicap și prevenirea instituționalizării acestora prin operaționalizarea 
rețelei de asistenți personali profesioniști. 
o Dezvoltarea infrastructurii de tip familial și locuințe protejate pentru 
persoanele instituționalizate. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Reforma sistemului de servicii sociale de îngrijire de lungă durată pentru a-l face 
mai acoperitor, mai rezilient și mai calitativ, atât pentru vârstnici cât și pentru 
copii. 

〉 Reabilitarea, consolidarea (inclusiv seismică), modernizarea, extinderea sau 
reconstrucția și dotarea căminelor publice pentru persoane vârstnice care 
funcționează în baza standardului minim de calitate (clasa a III-a de calitate). 

〉 Construirea, dotarea și asigurarea funcționării unor centre pentru persoane 
vârstnice, furnizate la nivel județean pe baza unor prototipuri de centre 
rezidențiale pentru vârstnici, inclusiv cu posibilitatea înființării unor unități 
mobile de îngrijire la domiciliu. 
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〉 Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu handicap și prevenirea 
instituționalizării 

acestora prin operaționalizarea rețelei de asistenți personali profesioniști și 
oferirea de cursuri de calificare și recalificare. 

〉 Construirea de case de tip familial și de locuințe protejate pentru persoanele 
instituționalizate (cu dizabilități și copii). 

 
Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial cu 100% la tranziția verde dacă proiectele implementate 
duc la o reducere de minim 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
〉 Se va monitoriza atent respectarea principiului de a nu prejudicia 
semnificativ. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 250 (mil. Euro) 
 
Componenta 4 
IV.4 România Velo – Încurajarea transportului și turismului pe 
bicicletă, pedestru și alte forme nemotorizate171 

Probleme identificate: 

〉 România are un potențial mare pentru turismul activ și pentru ecoturism 
dar nu dispune de un cadru legal pentru administrarea și dezvoltarea 
infrastructurii verzi (de drumeție, velo, turism ecvestru sau nautic 
nemotorizat). Nu există o responsabilitate clar asumată pe acest domeniu la 
nivelul autorităților publice, existând blocaje în dezvoltarea și 
implementarea proiectelor importante. 
〉 Rețeaua de trasee de bicicletă la nivel național este sub-dezvoltată, deși 
contribuie la tranziția verde, la reducerea poluării și la dezvoltarea 
economică a comunităților și a turismului. 
〉 Prin România se propune să treacă două tronsoane din traseele EuroVelo 
stabilite la nivel european, respectiv din Magistrala EuroVelo 6 (“Atlantic-
Marea Neagră”) și din Magistrala EuroVelo 13 (“Traseul cicloturistic al Fostei 
Cortine de Fier”), care leagă Marea Barents de Marea Neagră. Cu toate 
acestea, încă nu a fost încă realizat niciun kilometru de traseu. 
〉 Obiectivul major al acestei componente este construirea, operaționalizarea 
și promovarea unor trasee velo medii sau lungi, inclusiv a traseelor EuroVelo, 
în vederea creării unei rețele naționale care să încurajeze cicloturismul și 
deplasările zilnice ale populației. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 
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〉 Promovarea unui cadru legislativ și instituțional privind dezvoltarea de trasee 
cicloturistice, pedestre, nautice fără motor și ecvestre. 
〉 Construirea a până la 3.000 km de piste de ciclo-turism în România, finalizarea 
Eurovelo 6 și a altor trasee similare. 
〉 Susținerea rutei Via Transilvanica și a altor proiecte mature inițiate de societatea 
civilă și de administrațiile publice locale pentru trasee pedestre, velo, nautice 
fără motor și ecvestre. 
 
Implicații orizontale 

〉 Contribuie integral cu 100% la tranziția verde prin investiții în 
infrastructuri pentru mersul pe bicicletă. 
〉 Se va monitoriza atent respectarea principiului de a nu prejudicia 
semnificativ. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 120 (mil. Euro) 
 
Componenta 5 
IV.5 România Atractivă172 

Probleme identificate: 

〉 Pactul verde european propune o abordare interconectată a domeniilor care 
sunt influențate de mediul înconjurător și de schimbările climatice, cum este 
patrimonial cultural și natural, dar care la rândul lor pot influența în mod 
direct cadrul natural. 
〉 Este necesară abordarea integrată dintre natură și cultură, pentru 
armonizarea legăturilor dintre funcțiile ecologice, economice și sociale ale 
teritoriilor. 
〉 Scăderea turismului extern cauzat de pandemie a făcut ca turismul de 
destinație (turism local cu valoare adăugată mare dar care necesită investiții 
individuale) să devină crucial pentru supraviețuirea și dezvoltarea sectorului 
turistic, devenind un domeniu predilect de intervenție. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Elaborarea strategiei de turism cultural a României. 

〉 Elaborarea unui modul de pedagogie muzeală pentru dezvoltarea capacității 
lucrătorilor în domeniu și instruirea ghizilor pentru a fi specializați și în turism 
cultural. 

〉 Operaționalizarea Organismelor de Management al Destinației prin schimbarea 
legislației dedicate și finanțarea unor organizații pilot și pregătirea resurselor 
umane din domeniu. 
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〉 Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării și din alte destinații cu specific 
ecoturistic (ex. intervenții asupra clădirilor publice și private pentru recuperarea 
aspectului tradițional în concordanță și cu conceptul de tranziție verde) și 
recuperarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural tradițional prin 
valorificarea rutei mocănițelor, rutei castelelor, rutei bisericilor fortificate, rutei 
mănăstirilor, rutei culelor din Oltenia, rutei curiilor din Transilvania și a rutei 
pelerinilor, traseelor gastronomice tradiționale, satelor și caselor tradiționale 
puse în valoare și extinderea la nivel național al Drumului vinului. 

〉 Refacerea legislației aferente infrastructurii montane și modernizarea, 
întreținerea si extinderea traseelor montane (refugii, cabane, poteci) și lărgirea 
cadrului legislative pentru trasee pedestre, velo, nautice fără motor, ecvestre și 
finanțarea unor infrastructuri pilot. 

〉 Modernizarea întreținerea și extinderea infrastructurii de vizitare a destinațiilor 
de ecoturism (centre de vizitare ale ariilor protejate, trasee tematice etc.) 

〉 Modernizarea și crearea de muzee tehnice adaptate pentru educația interactivă. 

〉 Modernizarea și crearea muzeelor memoriei: Muzeul identităților transilvănene 
(Mutra), Muzeul Holocaustului, Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din 
Decembrie 1989 - Timișoara, Închisoarea Tăcerii de la Râmnicu Sărat și alte 
memoriale prin care România democratică și europeană onorează memoria 
victimelor totalitarismelor și educă generațiile viitoare. 

〉 Investiții în turismul balnear în concordanță cu principiile tranziției verzi. 

Implicații orizontale 
 〉 Contribuie integral cu 100% la tranziția verde prin protejarea, 
dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului. 
〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 400 (mil. Euro) 
 
 
 

Pilonul V 
Sănătate și reziliență economică, socială și 
instituțională  

 

〉 Propuneri de componente: 
 
Componenta 1 
V.1 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la Sănătate 173 
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Probleme identificate: 

〉 România are rate crescute de mortalitate prevenibilă și tratabilă, cauzate 
de accesul scăzut la servicii medicale de prevenție, diagnostic și tratament 
precoce. 
〉 Există disparități ridicate în accesul la servicii medicale de bază între regiuni, 
între mediile urban și rural și între diferite categorii sociale. 
〉 Siguranța și calitatea actului medical sunt relativ scăzute, fiind cauzate și 
de investiții 
deficitare în infrastructura spitalicească. 
〉 Reziliența sistemului public de sănătate este scăzută și are nevoie de un 
management mai eficient al fondurilor sistemului public de asigurări de 
sănătate și al fondurilor pentru investiții în sănătate. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

 
〉 Dezvoltarea unei politici publice de sănătate care să ducă la creșterea accesului 
la servicii de prevenție, de diagnostic și tratament precoce, inclusiv prin: 

o Construcția și/sau dotarea a 200 de centre medicale integrate în zonele 
rurale și urbane vulnerabile; 
o Dotarea a 2.000 de cabinete cu facilități de screening, diagnostic precoce 
și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând centrele din mediul rural 
și din urbanul mic; 
o Reabilitarea și dotarea a 100 de centre de planificare familială; 
o Program de formare profesională pentru profesioniștii din sănătate 
(upskilling); 
o Dezvoltarea de caravane medicale; 

〉 Reforma sistemului public de îngrijire medicală spitalicească, cu scopul creșterii 
siguranței și calității actului medical, inclusiv prin: 

o Investiții în infrastructura medicală spitalicească, cu scopul conformării 
la normele de siguranță la incendiu, la seism și la cele igienico-sanitare, 
prioritizând în special următoarele: 

 Investiții în spitale noi; 
 Investiții în capitalul uman din sistemul de sănătate; 

〉 Reforma gestiunii fondurilor asigurărilor publice de sănătate și a fondurilor 
destinate 
investițiilor în sănătate. 
 
Implicații orizontale 

〉 Investițiile prevăzute contribuie cu 40% la tranziția verde prin reforma 
privind siguranța spitalelor. 
〉 Investițiile prevăzute contribuie parțial cu 100% la tranziția digitală prin 
componentele de digitalizare în sănătate. 
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〉 Trebuie monitorizată respectarea principiului de a nu prejudicia 
semnificativ mediul. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 3.000 (mil. Euro) 
 
Componenta 2 
V.2. Reziliență în situații de criză 174 

Probleme identificate: 

〉 Lecțiile învățate în timpul pandemiei au evidențiat deficiențele și au expus 
vulnerabilitățile, cum ar fi: 

o documentele de politică publică ce gestionează modul de acțiune a 
autorităților în situații de criză nu sunt suficient de cuprinzătoare; 
o capacitatea logistică existentă este limitată și nu poate asigura 
aceeași eficiență a autorităților la nivelul tuturor regiunilor; 

〉 Capacitatea logistică prezintă vulnerabilități majore în ceea ce privește 
existența stocurilor de echipamente medicale și de hrană care să asigure, cel 
puțin pentru o anumită perioadă, resursele necesare autorităților și 
populației; 
〉 Obiectivul componentei constă în consolidarea rezilienței sistemului de 
sănătate, inclusiv în ceea ce privește personalul medical și produsele 
medicale, precum și derularea eficientă a campaniei de vaccinare. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor  

〉 Realizarea reformelor implică modificarea cadrului legislativ și reducerea 
disparităților la nivel național în ceea ce privește capacitatea de prevenție și 
intervenție în situații de criză; 

〉 Elaborarea/actualizarea documentelor de politică publică (strategii, planuri de 
acțiune) pentru asigurarea unei abordări unitare care să asigure corelarea și 
coerența acțiunilor tuturor autorităților cu responsabilități în gestionarea 
situațiilor de criză; 

〉 Creșterea rezilienței instituțiilor și populației în situații de criză va asigura 
eliminarea 

disparităților geografice în ceea ce privește capacitatea de intervenție a 
autorităților 
pe întreg teritoriu național, prin: 

o construirea a 7 Baze Logistice pentru Stocurile Naționale de Urgență; 
o construirea a 4 depozite regionale pentru păstrarea stocurilor 
strategice de grâu; 
o construirea a 100 noi subunități de intervenție IGSU; 
o achiziționarea a 700 de ambulanțe; 
o 3 elicoptere ușoare; 
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o capacități aeriene de transport strategic multirol, pentru transport 
personal, echipamente, victime multiple și stingerea incendiilor de 
pădure; 
o mijloace de mobilitate terestră și echipamente pentru creșterea 
capacității structurilor ce asigură sprijin IGSU în situații de criză, 
respectiv IGJR și IGPR; 
o poduri mobile pentru asigurarea continuității accesului în zonele 
afectate de situații de urgență; 
o dezvoltarea capacităților operaționale ale Centrului Național de 
Securitate la Incendiu; 
o dezvoltarea unui sistem de monitorizare CBRNe la nivelul obiectivelor 
strategice ce asigură funcționarea structurilor esențiale ale statului; 
o 4 elicoptere medii grele destinate Serviciului Român de Informații. 

〉 Asigurarea serviciilor de vaccinare capabile să distribuie vaccinurile în mod 
ordonat, eficient și nediscriminatoriu, într-un anumit interval de timp și în 
conformitate cu o situație epidemiologică care se schimbă rapid. 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial cu 100% la tranziție digitală prin diverse instrumente. 
〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 
 

Buget inițial de negociere    
Total 700 (mil. Euro) 

 
 
Componenta 3 
V.3 România Educată – infrastructură școlară și universitară175 

Probleme identificate: 

〉 Participarea copiilor și tinerilor la o educație și îngrijire de calitate 
rămâne sub media UE, inclusiv din cauza lipsei de infrastructură adecvată 
procesului educațional. Se înregistrează întârzieri în modernizarea și 
optimizarea rețelei de școli, în astfel încât să se țină cont de tendințele 
demografice, 10% din școli fiind supraaglomerate, în timp ce 58% dispun de 
capacități excedentare. 
〉 O mare parte a școlilor sunt nesigure, nu au autorizații de siguranță sau 
sanitare, sunt ineficiente energetic și nu oferă elevilor și cadrelor didactice 
un mediu propice pentru organizarea procesului educațional. 
〉 Există probleme considerabile în ceea ce privește dobândirea de 
competențe de bază și competențe digitale de către populație, alimentate 
parțial de infrastructura inadecvată și resursele educaționale învechite. 
〉 Capacitatea cadrelor didactice de a aplica o abordare centrată pe elevi 
nu este dezvoltată suficient. 
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〉 Disparitățile dintre mediul rural și cel urban persistă, iar grupurile 
vulnerabile, inclusiv romii, continuă să aibă un acces limitat la un 
învățământ de calitate și favorabil incluziunii. 
〉 Sistemul de învățământ este subfinanțat, iar capacitățile administrative 
necesare pentru modernizarea acestuia trebuie consolidate. Dobândirea de 
competențe cognitive este îngreunată de participarea redusă la structuri 
de educație și îngrijire timpurie de calitate. 
〉 Rata de părăsire timpurie a școlii a scăzut la 16,4 % în 2018, însă este în 
continuare una dintre cele mai mari din UE. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor  

〉 Dezvoltarea de noi standarde pentru spațiile construite și dotările instituțiilor 
de educație. 

〉 Construirea de școli în zonele în care infrastructura este neadaptată actualelor 
realități demografice. 

〉 Reforma procesului de eliberare a autorizărilor necesare unităților de 
învățământ și a infrastructurilor sociale aferente acestora, în sensul clarificării și 
simplificării procedurilor pentru toți operatorii publici și privați. 

〉 Reforma guvernanței școlare, conform programului de guvernare: 
profesionalizarea carierei de management școlar în vederea atragerii, asigurării și 
administrării de resurse la nivelul unității de învățământ preuniversitar, inclusiv 
prin: 

o Program național de finanțarea infrastructurii școlare, inclusiv la noile 
standarde privind construcțiile și dotările, în condiții de deplină siguranță 
pentru comunitățile școlare; 
o Reabilitarea, extinderea sau construcția de cămine și cantine 
studențești. 
o Schemă de granturi pentru școli verzi: rețea de școli „înverzite” prin 
modificări de infrastructură și achiziționarea de dotări, precum și pentru 
realizarea de adaptări curriculare. 
o Sprijinirea mobilității elevilor prin achiziționarea de microbuze/ 
autobuze verzi sau alte mijloace de transport adaptate provocărilor 
geografice ale zonei deservite. 
o Schemă de granturi pentru laboratoare și ateliere în unitățile școlare 
preuniversitare, administrată la nivel central. 

 
Implicații orizontale 

〉 Investițiile prevăzute contribuie parțial cu 40% la pragul de tranziție verde 
și cu 0% la tranziția digitală. 
〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 2.000 (mil. Euro) 
 
Componenta 4 
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V.4 Încurajarea formalizării muncii și introducerea Venitului Minim 
de Incluziune176 

Probleme identificate: 

〉 România are un nivel ridicat al muncii nedeclarate, iar valoarea economiei 
neobservate este de 21,5% din PIB. 
〉 Sărăcia și accesul la servicii pentru o parte importantă din populație în 
Romania rămân la cote ridicate. 
〉 Sistemul actual de asistență socială face dificilă trecerea de la statutul de 
beneficiar de asistență socială la participant activ pe piața muncii. 
〉 Cu toate că legislația aferentă introducerii venitului minim de incluziune a 
fost adoptată în 2016, lipsa de capacitate administrativă a dus la amânarea 
repetată a aplicării prevederilor legale privind venitul minim de incluziune 
(VMI), cu efecte negative asupra sărăciei și excluziunii sociale. 
〉 Obiectivul acestei reforme este creșterea gradului de acoperire și de 
adecvare a prestațiilor sociale și coroborarea acestora cu măsuri de activare 
pe piața muncii. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor  

〉 Actualizarea cadrului legislativ și procedural pentru includerea posibilității 
acordării de beneficii de asistență socială bazate pe testarea mijloacelor, precum 
și asigurarea formării personalului în domeniu și susținerea parțială a costurilor 
introducerii reformei. 

〉 Achiziționarea echipamentelor tehnice necesare pentru implementarea 
reformei, inclusiv prin creșterea competențelor digitale ale personalului 
responsabil. 

〉 Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice de asistență socială la 
nivel județean. 

〉 Susținerea sistemului IT pentru gestionarea VMI, inclusiv dezvoltarea de servicii 
de tele-asistență 

〉 Sprijin bugetar tranzitoriu pentru implementarea VMI 

〉 Introducerea tichetelor de muncă informală: 

o Introducerea tichetelor de muncă pentru un număr de aproximativ 
500.000 lucrători din sectoarele serviciilor prestate la domiciliu; 
o Campanie de informare pentru creșterea impactului. 

〉 Studiu de impact pentru selectarea domeniului pentru aplicarea pilot a măsurii 
„zero taxe pe salariul minim”. 

 
Implicații orizontale 
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〉 Investițiile prevăzute contribuie parțial cu 100% la tranziția digitală prin 
oferirea de servicii publice digitale și ecosisteme digitale locale. 
〉 Este respectat principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 567 (mil. Euro) 
 
Componenta 4 
V.5 Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog 
social și creșterea eficienței justiției177 

Probleme identificate: 

〉 Eficacitatea redusă a administrației publice se datorează în principal lipsei 
de transparență și de aplicare consecventă a normelor de etică și integritate, 
gradului scăzut de digitalizare a serviciilor publice și de competențe digitale 
la nivelul corpului administrativ. 
〉 Sistemul actual de salarizare unitară produce discrepanțe între sectoare, 
instituții și chiar în interiorul acestora. Diferențele sunt amplificate de sporuri 
nedistribuite unitar și care nu au la bază un sistem de performanță. 
〉 Procesul de planificare a politicilor publice nu este corelat cu programarea 
bugetară pe termen mediu și cu un sistem coerent de stabilire și gestionare a 
priorităților guvernamentale. 
〉 Autoritățile publice locale se confruntă cu o capacitate administrativă redusă 
în special datorită lipsei de personal în anumite posturi cu rol cheie (secretar 
general, arhitect șef, fiscalist, contabil, auditor public intern, etc) 
〉 Infrastructura judiciară este învechită, iar gradul de digitalizare a sistemului 
este redus. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor  

〉 Reforma funcției publice prin digitalizare și managementul parcursului de 
carieră: 
o Managementul parcursului de carieră: operaționalizarea pilot a concursului 
național de intrare în corpul funcționarilor publici (pe modelul EPSO al instituțiilor 
europene) pentru funcționarii publici debutanți din administrația publică centrală 
și pentru înalții funcționarii publici; introducerea și extinderea cadrelor de 
competență, evaluare bazată pe performanțe în corelare cu principiile aplicabile 
sistemului de salarizare; 
o E-ANFP - Dezvoltarea și extinderea platformei de gestiune a resurselor umane 
pentru toate procesele aferente parcursul de carieră și pentru interconectarea cu 
instituțiile colaboratoare; 
o SIMRU - sistem integrat și unitar de management a serviciilor de resurse umane 
pentru administrația publică; 
o Elaborarea unei politici publice privind creșterea prestigiului funcției publice. 

 
177 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Modificarea cadrului legislativ privind salarizarea prin aplicarea principiilor 
modern de echitate, egalitate de gen și sustenabilitate a sistemului național de 
salarizare  
o Evaluarea actualei legislații pentru identificarea discrepanțelor aferente părții 
variabile a salariului angajaților din sectorul public (sporuri); 
o Elaborarea și monitorizarea politicii publice de salarizare coerente și sustenabile 
pe termen mediu, prin servicii de asistență tehnică; 
〉 Reforma fondurilor structurale cu simplificarea administrativă. 
〉 Întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul 
guvernului și a ministerelor coordonatoare: 
o Reforma sistemului de planificare a politicilor publice prin corelarea cu cadrul 
bugetar pe termen mediu, prin promovarea unui mecanism de gestionare a 
priorităților guvernamentale și prin întărirea capacității de analiză a politicilor 
publice; 
o Înființarea și operaționalizarea unui centru de excelență în domeniul dezvoltării 
durabile; 
o One-stop-shop Romania 2030 - Centru virtual de resurse pentru „localizarea" 
obiectivelor de dezvoltare durabilă. 
〉 Consorții administrative – creșterea capacității autorităților administrației 
publice locale prin implementarea de parteneriate între UAT-uri și eficientizarea 
utilizării resurselor umane disponibile la nivelul partenerilor consorțiului în baza 
principiilor economicității, eficienței și eficacității. 
o Crearea cadrului legal și instituțional pentru implementarea voluntară a 
consorțiilor administrative. 
〉 Creșterea eficienței justiției 
o Actualizarea specificațiilor tehnice de proiectare a sediilor de instanțe 
judecătorești în acord cu ultimele evoluții în materie de accesibilitate, 
comunicații și tranziție verde și modernizarea celor existente; 
o Construcția a 7 sedii destinate funcționării unui număr de 11 instanțe 
judecătorești, și construirea unui centru de regional de arhivă. 
〉 Operaționalizarea Consiliului Economic si Social. Întărirea capacitații 
sindicatelor și patronatelor pentru îmbunătățirea dialogului social 

o Schemă de granturi pentru dezvoltarea capacității partenerilor sociali. 
〉 Consolidarea aplicării principiilor statului de drept și intensificarea luptei 
împotriva corupției, cu respectarea normelor europene, a recomandărilor 
aferente mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), jurisprudența CEDO, în 
domeniu, astfel: 

o Profesionalizarea procesului de selecție a magistraților; 
o Eliminarea schemei de pensionare anticipată a magistraților; 
o Eliminarea restricțiilor care privesc libertatea de exprimare a 
magistraților; 
o Lărgirea competenței de judecată a judecătorilor stagiari, în acord cu 
realitățile din sistemul judiciar și nivelul acestora de instrucție; 
o Desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție; 
o Revenirea la normele care consacrau accesul în funcția de judecător la 
Înalta Curte prin concurs, urmărindu-se, astfel, creșterea 
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profesionalismului, a transparenței și a obiectivității procesului 
decizional; 
o Reglementarea detaliată a motivelor de revocare și a procedurii de 
revocare a procurorilor numiți în cadrul DNA și DIICOT. 
o Reforma Inspecției Judiciare pentru oferirea de garanții sporite de 
independență și imparțialitate. 
o Înființarea unei/unor structuri specializate de parchet care să 
investigheze infracțiunile de mediu, în special tăierile ilegale de păduri. 
o Modernizarea și extinderea capacității administrative și operaționale a 
Agenției Naționale pentru Administrarea Bunurilor provenite din 
Infracțiuni (”ANABI”). 
o Extinderea și consolidarea capacității instituționale, inclusiv prin 
mijloace tehnice, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție, DNA și DIICOT, pentru a investiga fenomenul infracțional prin 
mijloace tehnice. 
o Digitalizarea Ministerului Justiției, a instituțiilor subordonate, a 
Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor de judecată, a Curții 
Constituționale, a Ministerului Public, respectiv a unităților de parchet 
pentru îmbunătățirea accesului la actul de justiție (a se vedea investițiile 
propuse în componenta II.1. din pilonul Tranziție Digitală). 

 
Implicații orizontale 

〉 Investițiile prevăzute contribuite parțial la tranziția verde sau digitală prin 
diverse componente. 
〉 Investițiile prevăzute respectă principiul de a nu prejudicia semnificativ 
mediul. 

 
Buget inițial de negociere    
Total 148 (mil. Euro) 
 
 
 
 
 
Componenta 6 
V.6 Fondul de reziliență a societății civile178 

Probleme identificate: 

〉 Gradul de dezvoltare a unei societăți este direct corelat cu gradul de 
implicare active al societății civile în procesele de reformă și de întărire a 
modului în care statul își deservește cetățenii. 
〉 65% dintre organizațiile neguvernamentale active funcționează cu un buget 
anual mai mic de 10.000 euro, iar pandemia COVID-19 a redus posibilitatea 
de a folosi formulele de finanțare oferite de un mediu de afaceri slăbit la 

 
178 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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rândul său. În lipsa unui sprijin structurat și pe termen lung pentru susținerea 
infrastructurii civice, vulnerabilitățile la nivel organizațional se vor 
accentua. 
〉 Rolul societății civile este esențial în planificarea și implementarea 
reformelor structurale vizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 
prin prisma abilității de reprezentare, activare și implicare a cetățenilor în 
decizia publică, de inovare și construcție de modele de răspuns la nevoile 
comunitare, de furnizare efectivă de servicii către grupuri și zone geografice 
insuficient deservite de sectorul publice și de păstrare a valorilor și 
principiilor democrației participative, respectării drepturilor omului și 
statului de drept. 
〉 Obiectivul principal al acestei componente vizează susținerea dezvoltării 
infrastructurii civice și a capacității organizațiilor societății civile de 
construcție a capitalului social în comunități extinse de acțiune, de susținere 
a practicilor și valorilor democratice precum și de adaptare la schimbările 
societale (economice, sociale, de mediu și schimbări climatice, digitalizare, 
etc). 
 

Descrierea reformelor și investițiilor  

〉 Implementarea și maximizarea impactului reformelor structurale vizate în 
vederea dezvoltării și întăririi rolurilor asumate de organizațiile societății civile la 
nivel de societate (furnizori de servicii pentru comunitate, promotori ai cetățeniei 
active și vocea celor care nu sunt reprezentați, susținători ai valorilor europene, 
statului de drept și drepturilor omului etc) și în domeniile de intervenție specifice 
(educație, social, sănătate, mediu și schimbări climatice, tineret, voluntariat, 
dezvoltare comunitară, artă și cultură, etc). 

〉 Derularea de scheme de finanțare nerambursabilă, selecție de proiecte, cu 
depunere continuă și termene succesive de evaluare și selecție a proiectelor, care 
să permită angajarea resurselor în țintele anuale planificate, precum și proiecte 
predefinite cu impact sistemic. 

〉 Realizarea inventarului proiectelor mature existente și identificarea posibilelor 
liste de rezerve de proiecte având ca inițiatori organizații ale societății civile și 
care au trecut printr-un proces organizat de selecție. Se va avea în vedere 
relevanța și contribuția acestor proiecte la atingerea obiectivelor vizate prin 
prezentul mecanism. 

 

Implicații orizontale 

〉 Contribuie parțial cu 40-100% la pragul de tranziție verde și cu 40-100% la 
tranziția digitală, în funcție de intervențiile finanțate. 

〉 Este respectat principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

Buget  
Total 100 (mil. Euro) 
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Pilonul VI 
Politici pentru generația următoare, copii și 
tineri 

 

〉 Propuneri de componente: 
 
Componenta 1 
VI.1 România Educată - Programul național de reducere a 
abandonului școlar179 

Probleme identificate: 

〉 Participarea redusă la educație accentuează inegalitatea de șanse între elevi 
– fenomen intensificat în ultimul an de contextul epidemiologic național. 
România înregistrează o pondere ridicată a persoanelor care au părăsit 
timpuriu școala (15,3% în 2019) și a tinerilor care nu sunt încadrați profesional 
și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs). 
〉 Cheltuielile cu educația rămân printre cele mai scăzute din UE, în ciuda ratei 
mari de părăsire timpurie a școlii. 
〉 Disparitățile dintre mediul rural și cel urban persistă, iar grupurile 
vulnerabile, inclusiv romii, continuă să aibă un acces limitat la un învățământ 
de calitate și favorabil incluziunii. Procesul de desegregare școlară are nevoie 
de susținere inclusiv financiară pentru a fi finalizat cu succes. 
〉 La nivel național nu există un mecanism integrat care să abordeze problema 
părăsirii timpurie a școlii. Nu se constată nicio îmbunătățire a rezultatelor 
școlare, în special în rândul copiilor din zonele rurale și din zonele 
defavorizate din punct de vedere economic în ultimii ani. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor  

〉 Orientarea fondurilor spre școlile vulnerabile și intervenție directă la nivel de 
școală și copil vulnerabil: 

o Dezvoltarea unui mecanism de avertizare timpurie în educație privind 
elevii aflați în risc de abandon școlar (MATE); 
o Scheme de granturi pentru 1600 de școli identificate cu un număr mare de 
elevi cu risc de abandon - fondurile vor fi utilizate pentru intervenții decise 
la nivelul școlii, alese dintr-un meniu de măsuri puse la dispoziția școlii și 
care contribuie la reducerea abandonului școlar; 
o Program de burse punte pentru liceu – sprijin financiar acordat pentru 
elevii aflați în risc de abandon școlar la trecerea de la gimnaziu la liceu. 

 
Implicații orizontale 

 
179 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Reformele și investițiile propuse contribuie parțial cu 100% tranziția 
digitală prin diverse intervenții. 
〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 

 
Buget inițial de negociere  
Total 636 (mil. Euro) 
 
 
Componenta 2 
VI.2 Granturi pentru tineret și sport 180 

Probleme identificate: 

〉 Potențialului României de a asigura o creștere favorabilă incluziunii este 
afectat de o serie de probleme legate de calitatea și caracterul incluziv al 
sistemului de educație și formare 
〉 Disparitățile dintre mediul rural și cel urban persistă, iar grupurile 
vulnerabile, inclusiv romii, continuă să aibă un acces limitat la un învățământ 
de calitate și favorabil incluziunii. 
〉 România este pe ultimul loc în Europa la practicarea sportului, în mod 
general, și, în special, în ceea ce privește accesibilitatea sportului în rândul 
tinerilor cu oportunități reduse. 
〉 Infrastructura sportivă pentru tineri cu oportunități reduse trebuie 
dezvoltată, în special pentru tinerii cu dizabilități. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

〉 Întărirea capacității autorității publice centrale de resort prin dezvoltarea 
adecvată a corpului de specialiști în domeniul tineretului. 

〉 Digitalizarea sectorului de tineret care să susțină tineri, organizațiile și actorii 
relevanți. 

〉 Întărirea capacității serviciilor și instituțiilor publice pentru tineret și studenți, 
din teritoriu, în vederea pregătirii procesului de descentralizare și de susținere a 
autorităților publice locale pentru transferul de competențe în domeniul 
tineretului 

〉 Susținerea sectorul neguvernamental de și pentru tineret, prin proiecte de 
investiții și de dezvoltare a resurselor umane specializate în lucru cu tinerii și prin 
scheme de granturi cu mecanisme financiare simplificate, în vederea cooperării 
pentru creșterea calității serviciilor oferite și atingerii unui număr mare de tineri. 

〉 Investiții în infrastructură fizică și mobilă prietenoasă cu tinerii și cu mediul. 

〉 Dezvoltarea capacității resurselor umane și modernizarea infrastructurii fizice și 
digitale pentru acces real și inclusiv, prin crearea de noi standarde profesionale 
pentru antrenori/ instructori, etc pentru integrare socială. 

 
180 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Crearea unui centru național de resurse pentru sport. 

〉 Promovarea sporturilor și principiilor olimpice ca instrumente de includere 
socială. 

〉 Schemă de granturi cu mecanisme financiare simplificate pentru creșterea 
calității activităților destinate tinerilor și a gradului acestora de implicare și 
pentru poziționarea sportului ca instrument de includere socială și viață 
sănătoasă. 

〉 Digitalizarea registrului național sportiv și realizarea unei platforme naționale 
integrate pentru susținerea antrenorilor. 

 
Implicații orizontale 

〉 Reformele și investițiile acestei componente contribuie în proporție de 40% 
la indicatorii de tranziție verde sau digitală, în funcție de investițiile 
realizate. 
〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul 

 
Buget inițial de negociere  
Total 300 (mil. Euro) 
 
 
Componenta 3 
VI.3 România Educată - Programul Național pentru Creșe181 

Probleme identificate: 

〉 Sistemul de educație și formare se confruntă cu probleme importante 
legate de calitatea și caracterul non-incluziv al acestuia. 
〉 Cheltuielile cu educația rămân printre cele mai scăzute din UE, în special 
în ceea ce privește anii de școlarizare care au un rol decisiv în prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii (care rămâne la un nivel ridicat). 
〉 Participarea copiilor ante-preșcolari la o educație și îngrijire de calitate 
rămâne sub media UE, infrastructura fiind insuficient dezvoltată și adaptată. 
〉 Disparitățile dintre mediul rural și cel urban persistă, iar grupurile 
vulnerabile, inclusiv romii, continuă să aibă un acces limitat la un învățământ 
de calitate și favorabil incluziunii. 
〉 Este nevoie de reformarea sistemului de formare inițială și continuă a 
profesioniștilor care lucrează în unitățile de educație timpurie, de 
îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie și de creșterea 
calității serviciilor de educație timpurie, în special a copiilor până la vârsta 
de 3 ani. 

 
Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

 
181 Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021 
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〉 Revizuirea cadrului legislativ pentru organizarea și funcționarea sistemului de 
educație timpurie prin actualizarea normelor de construcție. 

〉 Dezvoltarea unei abordări integrate pentru copilăria timpurie printr-un 
mecanism de cooperare inter-instituțională și coordonare intersectorială, prin 
furnizarea de servicii 

de educație, sănătate și de îngrijire pentru copiii de până la vârsta de 6 ani. 

〉 Simplificarea procesului de avizare/ acreditare/ certificare, elaborarea 
standardelor de calitate și a metodologiilor specifice pentru obținerea autorizației 
de funcționare a serviciilor de educație timpurie și a celor complementare de 
îngrijire a copilului. 

〉 Actualizarea codului ocupațiilor din România (COR) pentru introducerea 
ocupațiilor „educator pentru educație timpurie” și „profesor pentru educație 
timpurie”, sistem de recunoaștere a competențelor dobândite în activitatea din 
creșă pentru personalul de îngrijire (îngrijitor copii, educator specializat) 

〉 Crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor 
de educație timpurie pentru copiii de până la vârsta de 6 ani, în vederea creșterii 
ratei de participare și favorizării revenirii părinților în câmpul muncii prin 
actualizarea și corelarea datelor demografice și a infrastructurii, înființarea unor 
servicii alternative sau complementare, care să coexiste alături de serviciile 
formale, transformarea grădinițelor cu program normal în grădinițe cu program 
prelungit sau transformarea acestora în servicii educaționale și de îngrijire cu 
program prelungit pentru copiii de la naștere la 6 ani. 

〉 Schema de granturi pentru construirea a 200 de creșe NZEB, ce vor utiliza energie 
regenerabilă/ servicii de educație timpurie și operaționalizarea acestora de către 
operatori publici. 

〉 Crearea unor instrumente de piață care să încurajeze investițiile private, ale 
sectorului neguvernamental și parteneriatul public-privat (PPP) pentru toate 
tipurile de servicii de educație timpurie. 

〉 Crearea unor programe pentru grupuri dezavantajate (minorități etnice, copii 
din medii socio-economice defavorizate). 

〉 Crearea unui sistem de salarizare motivant care să facă atractivă profesia de 
educator/ profesor pentru educație timpurie. 

 
Implicații orizontale 
       〉 Respectă integral principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. 
 
Buget inițial de negociere  
Total 370 (mil. Euro) 
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_____________________________________________________________________ 
 
    
 182 

 

 

Cu un buget de 26,2 miliarde EUR (comparativ cu 14,7 miliarde EUR alocate pentru 
perioada 2014-2020), completat cu 2,2 miliarde EUR din instrumentele externe 
ale UE, noul program revizuit va finanța proiecte de mobilitate în scopul învățării 
și de cooperare transfrontalieră de care vor beneficia 10 milioane de europeni de 
toate vârstele și din toate mediile sociale. 

Scopul său este de a favoriza și mai mult incluziunea și de a sprijini dubla tranziție 
ecologică și digitală, în conformitate cu prevederile Spațiului european al 
educației. Erasmus+ va sprijini, de asemenea, reziliența sistemelor de educație și 
de formare în contextul pandemiei. 

Programul de lucru anual adoptat ieri pregătește calea pentru primele cereri de 
propuneri din cadrul noului program Erasmus+, publicat tot ieri. Orice organism 
public sau privat care își desfășoară activitatea în domeniile educației, formării, 
tineretului și sportului poate solicita finanțare cu sprijinul agențiilor naționale 
Erasmus+, prezente în toate statele membre ale UE și în toate țările terțe asociate 
la program. 

Noul program Erasmus+ oferă oportunități de efectuare a unor perioade de studiu 
în străinătate, a unor stagii, ucenicii și schimburi de personal în toate domeniile 
educației, formării, tineretului și sportului. El este deschis școlarilor, studenților 
din învățământul superior, elevilor din învățământul profesional, cursanților 
adulți, schimburilor de tineri, lucrătorilor de tineret și antrenorilor sportivi. 

Pe lângă proiectele de mobilitate, care reprezintă 70 % din buget, noul program 
Erasmus+ investește și în proiecte de cooperare transfrontalieră. Acestea pot fi 
realizate între instituții de învățământ superior (de exemplu, Inițiativa privind 
universitățile europene), între școli, între instituții de educație și formare a 
cadrelor didactice (de exemplu, academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice), 
între centre de învățământ pentru adulți, între organizații de tineret și sport, între 
furnizori de educație și formare profesională (de exemplu, centrele de excelență 
profesională) și între alți actori din domeniul educației. 

Principalele caracteristici ale programului Erasmus+ pentru perioada 2021-2027 
sunt următoarele: 

Erasmus+ favorabil incluziunii, care oferă șanse mai mari persoanelor cu mai 
puține oportunități, inclusiv persoanelor din medii culturale, sociale și 
economice diverse, precum și celor care locuiesc în zone rurale sau îndepărtate. 
Printre noutăți se numără schimburile individuale sau de clase pentru elevi și 

 
182 https://ec.europa.eu/romania/news/20210325_cereri_propuneri_eramsus_ro  
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activitățile de mobilitate pentru cursanții adulți. Grație parteneriatelor la scară 
mică și utilizării unor granturi simplificate, organizațiilor mai mici, precum 
școlile, asociațiile de tineret și cluburile sportive, le va fi mai ușor să solicite 
finanțare. De asemenea, programul va deveni mai internațional prin consolidarea 
cooperării cu țările terțe, bazându-se pe succesele înregistrate de programul 
anterior datorită schimburilor și proiectelor de cooperare derulate în întreaga 
lume, care vor fi extinse în prezent și la sectorul sportului și al educației și 
formării profesionale. 

Erasmus+ digital Pandemia a evidențiat necesitatea de a accelera tranziția 
digitală a sistemelor de educație și formare. Erasmus+ va sprijini dezvoltarea 
competențelor digitale, în conformitate cu Planul de acțiune pentru educația 
digitală, va oferi formare și schimburi de înaltă calitate în domeniul digital prin 
intermediul unor platforme precum eTwinning(link is external), platforma School 
Education Gateway(link is external) și Portalul european pentru tineret și va 
încuraja stagiile în sectorul digital. Noi formate, precum programele intensive 
hibride, vor permite completarea perioadelor de mobilitate fizică pe termen 
scurt în străinătate cu activități de învățare și de colaborare online. Punerea în 
aplicare a programului va fi digitalizată și simplificată și mai mult, odată cu 
implementarea integrală a legitimației europene de student. 

Erasmus+ ecologic: În conformitate cu Pactul verde european, programul le va 
oferi stimulente financiare participanților care utilizează moduri sustenabile de 
transport. De asemenea, acesta va investi în proiecte de promovare a 
sensibilizării cu privire la problemele de mediu și va facilita schimburile legate 
de atenuarea crizei climatice. 

Erasmus+ pentru tineri: DiscoverEU devine acum parte integrantă a programului 
Erasmus+ și le oferă tinerilor de 18 ani posibilitatea de a obține un permis de 
călătorie cu care pot să călătorească în întreaga Europă, să învețe de la alte 
culturi și să întâlnească alți tineri europeni. Erasmus+ va sprijini, de asemenea, 
oportunități de schimb și de cooperare prin intermediul noilor activități de 
tineret, pentru a ajuta tinerii să se angajeze și să învețe despre participarea la 
viața democratică, sporind astfel gradul de sensibilizare cu privire la valorile 
europene comune și la drepturile fundamentale și reunind tinerii și factorii de 
decizie la nivel local, național și european. 

Efortul de reziliență al programului Erasmus+ în contextul pandemiei va 
mobiliza sute de mii de școli, instituții de învățământ superior, institute de 
învățământ profesional, cadre didactice, tineri, organizații de tineret și sport, 
societatea civilă și alte părți interesate. Programul va contribui la accelerarea 
noilor practici care ameliorează calitatea și relevanța sistemelor de educație, de 
formare și de tineret din întreaga Europă la nivel național, regional și local. 

Context 

Acest program emblematic, cunoscut sub denumirea de Erasmus+ încă din 2014, 
când și-a extins sfera de aplicare a activităților, este clasificat de europeni pe 
locul al treilea în topul celor mai bune rezultate ale UE, imediat după libera 
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circulație și pace. În ultimii treizeci de ani, peste 10 milioane de persoane din 33 
de țări (statele UE plus Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, 
Serbia și Turcia) au participat la program. Componenta internațională a 
programului Erasmus+ va oferi mobilitate și cooperare în domeniile educației, 
formării, tineretului și sportului în întreaga lume. 

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ, 
DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE183 - Crearea în România a 
unui ecosistem care potențează competitivitatea societății în contextul 
schimbărilor tehnologice, plecând de la nevoile de dezvoltare identificate prin 
Strategia Națională și cele 8 Strategii Regionale de Specializare Inteligentă și 
concentrarea eforturilor pentru atingerea potențialului tehnologiilor digitale 
pentru a crea noi oportunități de dezvoltare atât pentru sistemul public, cât și 
pentru mediul de afaceri. 

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL SĂNĂTATE (POS)184 - Domeniul 
sănătății publice, obiectiv de interes social major, a fost identificat ca prioritar 
pentru investițiile din fonduri nerambursabile, fiind menționat în acest sens în 
cadrul mai multor documente strategice (Strategia Națională de Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare (SNCDI), Strategia Națională de Competitivitate (SNC), 
Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă (SNDD), Strategia Națională de 
Sănătate *SNS etc.). Conform Raportului de țară pentru România din 2019 (RȚ), 
sistemul de sănătate se confruntă cu mai multe probleme, printre care:  

 întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie precum 
întărirea capacității în asistența medicală primară și dezvoltarea asistenței 
medicale comunitare prin crearea centrelor de asistență medicală comunitară 
integrate (CCI) , dar și construirea spitalelor regionale;  

 capacitatea administrativă limitată la nivelul Ministerului Sănătății și a 
autorităților de sănătate publică locale;  

 planificarea deficitară a investițiilor și angajamentul politic redus care 
contribuie la întârzierea reformelor;  

 Sistemul de îngrijiri ambulatorii este în continuare subutilizat, transferul 
serviciilor medicale acordate în spital către sistemul de sănătate ambulator este 
în continuare lent și fragmentat.  

 serviciile sociale, de ocupare a forței de muncă, de sănătate și de educație slab 
integrate; 

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE (POEO)185 - 
Din perspectiva capitalului uman, viziunea națională la orizontul anului 2027 este 
de a crea „O Românie mai socială cu acces egal la ocupare durabilă, de calitate, 
la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii, stimulativ pentru învăţarea 
pe tot parcursul vieţii, o societate bazată pe solidaritate și condiții de viață mai 

 
183 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/817ff190091f6ccfb46fbfd49fd8f220.pdf  
184 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/415edc3e2fda8d7cfc437a332fd2c11f.pdf  
185 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/75032ab1cb8ebef9174c65a9d36571c2.pdf  
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bune pentru toţi cetățenii”. Viziunea de dezvoltare a resurselor umane prin 
intermediul POEO este construită pe 2 obiective majore:  

(i)„Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a 
participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de 
forță de muncă” și  

(ii)„Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor 
pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea 
învățării pe tot parcursul vieții”.  

Astfel, Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește să valorifice 
potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de 
educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării 
competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, în domeniul Ocupării, 
obiectivul este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-
activă și bazată pe inovare socială. 

 Programul Operaţional Incluziune și Demnitate 
Socială (POIDS)186 - România continuă să se numere printre țările cu ponderi 
mari ale populației aflate în situație de risc, departe de media UE28. Ultimele 
date EUROSTAT disponibile cu privire la incidența riscului de sărăcie la nivelul 
populației din statele membre UE scot în evidență gravitatea acestei problemei în 
rândul populației din România.  

 Astfel, România înregistrează, conform datelor pentru 2018, una din cele 
mai mari rate ale riscului de sărăcie sau excluziune socială între țările UE, de 
32,5% din totalul populației. În acest context, conform Raportului de țară România 
2020, unul din trei români se află la risc de sărăcie sau excluziune socială, 
grupurile vulnerabile, inclusiv minoritatea romă, fiind cele mai expuse la acest 
fenomen. În același timp, se observă că accesul la servicii primare de sănătate, 
sociale, educație este limitat pentru persoanele din mediul rural față de urban, 
disparitățile existând și la nivel regional, între regiunile dezvoltate și cel mai puțin 
dezvoltate. În aceste condiții, persoanele din mediul rural sunt expuse în mai mare 
măsura la excluziune socială, în principal copiii și tinerii, precum și persoanele 
vârstnice, persoanele cu dizabilități, familiile monoparentale și cele cu multi 
copii. Totodată, în mediul urban, se mențin discrepanțele referitoare la grupurile 
vulnerabile, astfel că, deși indicatorul ratei riscului de sărăcie este mai mic față 
de rural, categoriile vulnerabile cele mai expuse sunt aceleași ca în mediul urban. 
Furnizarea serviciilor sociale publice este în responsabilitatea exclusivă a 
autorităților locale (la nivel de județ, oraș și comuna). Așa cum reiese din Raportul 
de țară România 2020, România a facut progrese limitate în ceea ce privește 
creșterea gradului de acoperire și al calității serviciilor sociale la nivel național. 
Acest lucru este reflectat și de analiza Registrului Național al Furnizorilor de 
Servicii Sociale, din care reiese ca în mediul rural, din cele 2861 de comune, în 
doar 25 exista acreditat un serviciu public de asistență socială (feb 2020). În 

 
186 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/b748aca7e03b142a9ce9f1a2feed2f29-1.pdf  
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același timp, din evidențele Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, 
în mediul rural sunt angajați doar 300 de asistenți sociali. Decalajul între urban și 
rural în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local a contribuit 
la menținerea situațiilor care pun grupurile vulnerabile în situația de a dezvolta și 
alte probleme sociale, care în timp conduc la perpetuarea „culturii săraciei” și a 
comportamentelor asociate acestui fenomen. Strategiile naționale în domeniul 
social, aprobate și implementate de către autoritățile centrale, precum și evoluția 
macroeconomică au contribuit la scăderea ratei riscului de sărăcie și al excluziunii 
sociale precum și al indicatorului privind gradul de deprivare materială, însă 
diferența între România și media UE28 este înca ridicată.  

În domeniul Incluziunii sociale, Strategia naţională privind incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020, a urmărit prin inițiativele 
preconizate pentru serviciile sociale, dezvoltarea unui pachet minim de 
intervenții la nivel comunitar, prin asigurarea personalului de specialitate 
(asistenți sociali) la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale (UAT) și 
asigurarea cadrului intervenției integrate a tuturor actorilor relevanți (educație, 
sănătate, protecție socială și alte servicii publice). 

În domeniul protecției drepturilor copilului, un obiectiv principal al Strategiei 
naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 
2014-2020, a fost cel al dezinstituționalizării copiilor din centrele de plasament, 
prin dezvoltarea măsurilor de plasament familial la asistenți maternali 
profesioniști și dezvoltarea infrastructurii rezidențiale de tipul caselor de tip 
familial ca alternative la instituțiile mari. În urma implementării programelor cu 
fiananțare europeană, POR și POCU, acest obiectiv tinde să fie atins. Cu toate 
acestea, serviciile sociale care ar contribui la prevenirea separării copilului de 
familie precum și sprijinirea reintegrării copilului în familie sunt încă insuficient 
dezvoltate, ca rezultat al lipsei personalului de specialitate la nivel local. 

 Referitor la persoanele cu dizabilități, Strategia Națională "O societate fără 
bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2015 – 2020, care cuprindea ca obiective 
dezinstituționalizarea și dezvoltarea de măsuri alternative de tip locuințe 
protejate și servicii de îngrijire de zi, a beneficiat de suport din partea 
programelor cu finanțare europeană, urmând ca și pentru urmatoarea strategie 
(2020-2025) să fie prevăzută continuarea acestui proces. Și în acest domeniu, 
intervenția primară precum și dezvoltarea servicilor de îngrijire de zi pentru 
persoanele cu dizabilități sunt sub presiunea lipsei personalului de specialitate la 
nivel local și al infrastructurii reduse pentru acest tip de intervenții. La nivel 
macro, sistemul de asistență socială, de la momentul descentralizării 
responsabilității către autoritățile locale, ca rezultat al reformelor începute în 
anii 90, a cunoscut o dezvoltare la nivelul serviciilor specializate, de obicei 
structurate la nivel de județ și mai puțin la nivelul intervenției primare, la nivelul 
autorităților locale (orașe și comune), nivel unde a apărut decalajul rural-urban, 
în defavoarea ruralului. Cel mai important factor care a condus la dezvoltarea 
inegală rural-urban este reprezentat de lipsa resurselor financiare pentru 
investițiile în înființarea și dezvoltarea serviciilor sociale, care a condus în timp 
la lipsa resurselor umane în mediul rural și la dificultăți în gestionarea problemelor 
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sociale. Astfel, referitor la sărăcie, ruperea ciclului intergenerațional al sărăciei 
trebuie realizat prin intervenții integrate, dezvoltarea serviciilor sociale pentru 
asigurarea intervențiilor la nivel local și prin utilizarea eficientă și eficace a 
resurselor financiare și umane la nivelul UAT-urilor. Până în acest moment, se 
poate observa și o dezvoltare inegală a serviciilor și din punct de vedere al 
categoriilor de beneficiari, acest lucru motivând abordarea urmărită în cadrul 
programului. 

În acest context, Programul Operațional pentru Combaterea Saraciei (POIDS) vine 
cu un ansamblu de măsuri integrate prin care sprijină la nivel național aplicarea 
strategiilor naționale și locale pentru a contribui în mod direct la susținerea 
procesului de reducere al fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor 
vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socialăa. Arhitectura 
intervențiilor a fost realizată astfel încât să fie asigurată implementarea acțiunilor 
în mod integrat, coerent și eficient și să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile 
țintite, fără a dispersa efortul financiar La nivel de program, axele prioritare 
sprijină grupuri vulnerabile distincte, dar cuprind măsuri care sunt integrate și 
interconectate, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a 
intervențiilor. Totodată, măsurile prevăzute în POIDS urmăresc să răspundă 
nevoilor grupurilor vulnerabile din mediul rural, în principal, dar și din mediul 
urban, atât în ceea ce privește asigurarea accesului la servicii cât și prin 
implementarea unor mâsuri care să sprijine în mod direct membrii grupurilor 
vulnerabile (vouchere, sprijin material, alimente, etc). Analiza datelor statistice 
a reliefat grupurile specifice aflate în situație de vulnerabilitate ridicată: copiii și 
tinerii, locuitorii din mediul rural, inclusiv romi, persoanele cu dizabilități, 
persoanele cu un nivel scăzut de școlaritate, familiile monoparentale care au 
copil/copii în întreținere, familiile cu mai multi copii si persoanele vârstnice.  

 

  

  În realizarea și implementarea 
proiectelor finanțate prin instrumetele           
financiare nerambursabile europene, naționale 
și internaționale se va avea în vedere aplicarea 
și respectarea Codului național de 
conduită privind parteneriatul pentru 
fondurile europene aferente Politicii 
de Coeziune187 

 
 

 

Imagine copertă188 

 
187 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/6588501da9e75a7d8003d010af3b03fd.pdf  
188 Preluare: https://zigzagprinromania.com/blog/dealul-magura-ocnei-monumentul-muzeu-magura-ocnei/  



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Spuneţi generaţiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria” 


