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Cuvânt înainte al Dl. Ing. Viorel ILIE – Primarul Municipiului Moineşti 

 

Stimaţi cititori,  

Municipiul Moineşti, asemenea majorităţii oraşelor din România, a trecut, după 1989, printr-un 
amplu proces de restructurare şi reorientare, atât în plan economic, cât şi social, care a schimbat 
semnificativ viaţa locuitorilor săi. Deşi această tranziţie a fost adesea una dureroasă, comunitatea 
noastră a reuşit să depăşească momentele critice şi să-şi păstreze intactă identitatea unică, 
construită pas cu pas în cei peste 500 de ani de existenţă, şi să privească cu încredere spre viitor. Am 
arătat astfel că nu suntem doar o „cetate a petrolului”, aşa cum ne cunosc mulţi dintre cei de pe alte 
meleaguri, ci şi o cetate a oamenilor ambiţioşi, inovativi, cu respect pentru valorile tradiţionale, dar 
deschişi mereu la nou.  

În perioada 2007-2013, o dată cu integrarea României în spaţiul comunitar, am pus cu toţii bazele 
unui nou model de dezvoltare pentru Moineşti, adaptat la valorile europene şi orientat către 
creşterea calităţii vieţii moineştenilor. Astfel, volumul investiţiilor în dezvoltarea municipiului a atins 
un nivel fără precedent, fiind direcţionate cu prioritate către dezvoltarea infrastructurii urbane 
(modernizarea reţelei stradale, a spaţiilor verzi, a infrastructurii tehnico-edilitare, etc.), a celei 
pentru servicii sociale şi creşterii siguranţei publice şi pentru promovarea turismului. De toate aceste 
investiţii, sprijinite în bună parte din fonduri europene, beneficiază astăzi cei peste 20.000 de 
locuitori, dar şi cei care ne vizitează.  

Ultimii ani, marcaţi printr-o profundă criză economică de amploare globală, au constituit un nou 
punct de cotitură în istoria Moineştiului, un moment de reaşezare a tuturor economiilor pe baze mai 
solide şi durabile, dar şi de a reducerii a numărului de locuri de muncă, a amplificării migraţiei 
externe a forţei de muncă, a reducerii investiţiilor publice şi private. În acest context, ne aflăm în faţa 
unui orizont 2020 cu multe provocări, dar şi oportunităţi, atât pentru autorităţile locale, cât şi pentru 
fiecare cetăţean în parte. Ne vom concentra în cei 7 ani care urmează pe afirmarea Moineştiului ca 
un centru urban modern, durabil şi atractiv pentru locuitori, investitori şi turişti, prin realizarea de 
investiţii majore în domeniul infrastructurii urbane, economice, sociale şi turistice, pe care le puteţi 
consulta în detaliu în acest document strategic complex.  

În calitate de primar al Municipiului Moineşti sunt determinat să continuu şi în perioada 2014-2020 
procesul de transformare a oraşului într-o comunitate modernă, care să promoveze cu mândrie 
valorile europene, fie că vorbim de incluziune socială, dezvoltare durabilă sau accesul tuturor la 
educaţie şi sănătate, demers în care doresc să îi antrenez pe toţi moineştenii. Astfel, vă invit să 
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parcurgeţi această Strategie de Dezvoltare Durabilă ca pe o carte de vizită a municipiului nostru şi 
ca o expresie a ambiţiilor unei comunităţi care priveşte optimist către un viitor european.  

Cu stimă, 

Ing. Viorel ILIE – Primar al Municipiului Moineşti 
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Preambul 

Oraşele sunt motoarele economiei europene şi pot fi considerate catalizatoare pentru creativitate şi 
inovare în întreaga Uniune Europeană. Cu toate acestea, tot aici se manifestă extrem de acut o serie 
de probleme permanente, precum şomajul, segregarea şi sărăcia. Prin urmare, politicile destinate 
zonelor urbane au o mai mare semnificaţie pentru U.E. in ansamblul sau. Diversele dimensiuni ale 
vieţii urbane – economică, socială, culturală şi de mediu – sunt strâns legate între ele şi succesul în 
materie de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin intermediul unei abordări integrate. Trebuie 
combinate măsuri privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează educaţia, 
dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. În plus, dezvoltarea unor 
parteneriate puternice între cetăţenii de la nivel local, societatea civilă, economia locală şi diversele 
niveluri de guvernare reprezintă o cerinţă obligatorie. 
 
O astfel de abordare este deosebit de importantă în această perioadă, dată fiind seriozitatea 
provocărilor cu care se confruntă în prezent oraşele din România. Aceste provocări variază de la 
schimbări demografice specifice, la consecinţele stagnării economice în termeni de creare de locuri 
de muncă şi progrese sociale, precum şi la impactul schimbărilor climatice. Răspunsul la aceste 
provocări va avea o importanţă crucială pentru realizarea obiectivului unei societăţi inteligente, 
durabile şi favorabile incluziunii, prevăzut în Strategia Europa 2020. 
 
Oraşele sunt diferite, au potenţial şi probleme diferite, au tradiţii diferite şi condiţii de dezvoltare 
diferite. Cu toate acestea, în ultimii ani, au început să adopte măsuri coordonate şi să abordeze acelaşi 
set de principii – in toate Statele Membre şi regiunile se acordă o atenţie mai mare oraşelor; o mai 
mare atenţie pentru abordarea de tip „de jos în sus” (bottom-up) şi pentru implicarea comunităţilor în 
elaborarea strategiilor locale; articularea dimensiunii urbane la oportunităţile economice; atenţia 
pentru cartierele defavorizate; focalizarea pe teritorii/zone specifice, etc.  
 
În acest context, se impune elaborarea de noi strategii de dezvoltare urbană integrată, care să fie 
coerente cu priorităţile de investiţii de la nivel european, stipulate în Strategia EUROPA 2020 şi în 
diferite documente programatice sectoriale, respectiv cele naţionale, cuprinse în Acordul de 
Parteneriat.  
 
Autorităţile publice locale din Municipiul Moineşti sunt interesate cu prioritate de dezvoltarea locală 
şi, în acest sens, de o abordare unitară a acestui obiectiv este fundamentală pentru conturarea 
perspectivei viitoare, pe termen mediu si lung. În acest context, s-a impus elaborarea Strategiei 
Locale de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moineşti pentru perioada 2014-2020. Aceasta va 
constitui documentul-cadru, pe termen mediu şi lung, pentru stabilirea planului de acţiune locală 
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pentru dezvoltarea durabilă, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea 
portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere direcţiile perioadei 2014 – 2020 de programare 
financiară a fondurilor Uniunii Europene. 

Metodologia realizării Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a vizat următoarele elemente cheie: 

 obţinerea unui document complex şi modern, realizat cu respectarea criteriilor-cheie de 
calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: a) relevanţă, b) 
eficacitate, c) eficienţă, d) consecvenţă şi coerenţă e) pragmatism, f) sustenabilitate şi g) 
aranjamente de management şi monitorizare; 

 participarea şi implicarea activă a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii în procesul de 
planificare strategică, pentru a construi susţinerea necesară în vederea implementării 
ulterioare şi stimularea construirii de relaţii de parteneriat adresării în comun a unor 
probleme de importanţă majoră pentru comunitate; 

 raportarea, de o manieră cât mai pragmatică, a strategiei de dezvoltare locală la 
priorităţile de investiţii aferente perioadei 2014 – 2020, disponibile prin accesarea de 
finanţări nerambursabile şi/sau mobilizarea unor instrumente de creditare şi/sau 
investiţii private. 

 

Într-o abordare sintetică, documentul cuprinde următoarele capitole, într-o succesiune logică: 

 Profilul demografic, social şi economic al Municipiului Moineşti – este o radiografie 
complexă a stadiului actual de dezvoltare socio-economică a municipiului, din perspectiva 
unui set complex de domenii de analiză; 

 Analiza SWOT  a Municipiului Moineşti – care identifică principalele puncte tari, puncte 
slabe, oportunităţi şi ameninţării la adresa dezvoltării comunităţii, care stau la baza direcţiilor 
strategice de dezvoltare a oraşului; 

 Viziunea de ansamblu asupra dezvoltării economice a Municipiului Moineşti – concretă şi 
concisă, viziunea conţine doar acele elemente posibil de realizat avându-se în vedere resursele 
umane, materiale şi financiare identificate sau posibil de atras pentru dezvoltare, rezultate în 
urma analizei resurselor; 

 Direcţiile strategice de dezvoltare a municipiului Moineşti, cu obiective pe termen scurt, 
mediu şi lung, cu liste de priorităţi bine delimitate în timp şi spaţiu, cuantificabile, determinate 
pe baza de prognoze; 

 Politici de dezvoltare, programe de masuri, tipuri de acţiuni si proiecte pentru fiecare din 
obiectivele identificate; 

 Portofoliu de proiecte de dezvoltare, sectoriale şi, într-o abordare integrată, prioritizate, 
tipurile de teritorii şi domenii ce prezintă caracteristici similare de dezvoltare; 

 Indicatori de evaluare şi monitorizare a implementării strategiei; 
 Plan de acţiune pentru implementarea strategiei; 
 Instrumentele de corecţie şi actualizare a strategiei. 
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Având în vedere faptul că Municipiul Moineşti a dispus de un document strategic de dezvoltare 
pentru perioada de programare 2007-2013, o atenţie deosebită s-a acordat asigurării continuităţii 
procesului de planificare strategică de la nivel local. În acest sens, s-au făcut următoarele 
demersuri: 

 profilul demografic, social şi economic al municipiului cuprinde o analiză comparativă a 
principalilor indicatori de dezvoltare socio-economică, prin raportare la valorile de referinţă 
din anul 2006, ultimul pentru care au fost prezentate date în vechea strategie; 

 au fost reactivate structurile parteneriale de la nivel local, în vederea validării noului 
document strategic, în fiecare etapă majoră a elaborării sale (profil şi analiza SWOT, viziune 
de dezvoltare şi strategie, portofoliul de proiecte); 

 politicile, măsurile, acţiunile şi proiectele cuprinse în vechea strategie care nu au fost 
implementate în perioada de programare 2007-2013, au fost readuse în discuţie în cadrul 
structurilor parteneriale şi o parte dintre acestea au fost cuprinse şi în noul document strategic.  

 

Pe de altă parte, noua strategie a fost elaborată plecând de la experienţa procesului de planificare şi de 
implementare a strategiei de dezvoltare a municipiului pentru perioada 2014-2020, în vederea 
eliminării unor aspecte problematice sau blocaje: 

  includerea în noua strategie a unui portofoliu cât mai diversificat de proiecte, care să satisfacă 
nevoile identificate la nivelul principalelor domenii de analiză şi care să asigure premisele 
atragerii unui volum suplimentar de resurse financiare externe (din fonduri U.E., de la bugetul 
de stat, parteneriate public-private, etc.), în condiţiile în care portofoliul de proiecte din 
vechea strategie a fost unul disproporţionat (un număr foarte mare de proiecte din sfera 
serviciilor sociale, în defavoarea celor de dezvoltare economică, spre exemplu); 

 asigurarea unei structuri logice a documentului strategic (cunoscută ca „logica intervenţiei”), 
în care să existe o corelare clară între punctele slabe, ameninţările, punctele tari şi 
oportunităţile rezultate din profilul municipiului, sintetizate în Analiza SWOT, şi viziunea de 
dezvoltare, direcţiile strategice de dezvoltare şi proiectele prioritare din strategia propusă 
pentru perioada 2014-2020. O astfel de structură este, în acelaşi timp, mai uşor de parcurs de 
către orice tip de utilizator al documentului; 

 corelarea portofoliului de proiecte de dezvoltare din noua strategie cu sursele de finanţare din 
fonduri externe şi proprii, precum şi cu capacitatea reală de finanţare a comunităţii, astfel 
încât indicatorii strategiei să fie atinşi, în condiţiile în care vechea strategia a fost 
implementată doar într-o mică măsură şi nu preciza provenienţa resurselor financiare 
implicate. În acest sens, noua strategie cuprinde o analiză detaliată a resurselor financiare 
proprii şi atrase de către municipalitate în perioada de programare 2007-2013, prognoza 
dinamicii bugetare pentru următoarea perioadă de programare, corelarea cu priorităţile de 
investiţii de la nivel european, naţional şi regional şi cu resursele financiare alocate pentru 
acestea (de ex. prin Programele Operaţionale 2014-2020) şi indicarea surselor potenţiale de 
finanţare pentru fiecare proiect din portofoliul pentru următoarea perioadă de programare; 
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 noul document strategic este unul pragmatic, în sensul că a acordat prioritate acelor măsuri şi 
proiecte mature (pentru care au fost realizate deja demersuri - studii, consultări, expertize, au 
fost rezolvate unele aspecte legate de proprietate, etc.) şi asupra cărora există un larg consens 
la nivelul actorilor interesaţi de la nivel local. În acest fel, gradul de atingere al indicatorilor 
de realizare ai strategiei va fi unul mai ridicat ca în perioada de programare 2014-2020, iar 
Municipiul Moineşti va avea un avantaj competitiv în faţa altor comunităţi, unde demersurile 
de identificare a nevoilor de dezvoltare şi a proiectelor prioritare nu a fost demarat, ceea ce le 
va afecta negativ inclusiv capacitatea de absorbţie a fondurilor europene sau de la bugetul de 
stat.   

 

Nu în ultimul rând, noua strategie este una bine fundamentată ştiinţific, bazată pe instrumente de 
planificare moderne şi agreate la nivel european (analize comparative şi multidimensionale, 
benchmarking, analiză SWOT, etc.), datele de input provenind exclusiv din surse oficiale, 
verificabile, credibile (Institutul Naţional de Statistică, Direcţia de Finanţe Publice, Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului, etc.) şi care permit monitorizarea dinamicii socio-economice a 
Municipiului Moineşti, în faza de implementare a documentului strategic.  

 

I.  Profilul demografic, social şi economic al Municipiului Moinești 

1. Dezvoltare urbană  

1.1. Date geografice și încadrarea în teritoriu 

Municipiul Moinești este cea de-a treia localitate urbană ca mărime din Judeţul Bacău, după 
Municipiile Bacău și Onești, fiind un centru polarizator tradiţional al zonei nordice și nord-vestice a 
acestuia. De-a lungul timpului, localitatea a parcurs mai multe etape de urbanizare, prin obținerea 
statutului de târg (1832), trecerea de la statutul de comună rurală la cea de comună urbană, în anul 
1921, respectiv la cel de municipiu în 2001. De asemenea, în perioada interbelică orașul Moinești a 
avut și atribuții politico-administrative, fiind reședința plasei Muntele, care ocupa toată zona de nord-
vest a județului.  

Municipiul Moinești este aşezat în partea nord-vestică a judeţului Bacău, la o distanţă aproximativ 
egală de municipiile de rang superior – Bacău (48 km) și Onești (46 km). Localitatea se învecinează 
la nord cu comuna Zemeș, la nord-est cu comuna Măgirești, la est cu comuna Poduri, la sud-vest cu 
orașul Comănești și la vest cu Comuna Asău.  

Localitatea se află la limita dintre Carpații Orientali și Depresiunea Subcarpatică Tazlău-Cașin și face 
parte din orașele ”de sub munte”, de contact încadrat în centura exterioară a orașelor dintre lanțul 
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montan și zonele extracarpatice. Relieful zonei este unul puternic fragmentat, diferența de altitudine 
dintre Munții Goșmanu și Bezunți (750-850 m), așezați în partea de vest, sud-vest și nord-vest a 
orașului, și valea Tăzlăului Sărat este de circa 300-400 m.  

Clima Municipiului Moinești este temperat continentală, cu influențe scandinavo-baltice, specifică 
Subcarpaților Moldovei. Temperatura medie anuală a 8-9 C◦. Iarna, temperaturile sunt cu 1-2 C◦ mai 
ridicate decât zona montană și Podișul Moldovei, datorită adăpostului morfologic. Circulația aerului 
este predominantă din direcția nord-vest (datorită canalizării aerului ce traversează Carpații de-a 
lungul văilor), dar pătrunde uneori și Crivățul din nord-est, peste înșeuările joase ale dealurilor 
subcarpatice. Precipitațiile sunt de 600 – 700 mm/an, iar în depresiuni se produc iarna inversiuni de 
temperatură, iar dinspre zona montană bat uneori (mai ales primăvara) vânturi cu caracter de foehn.   

Reţeaua hidrografică este alcătuită din două bazine hidrografice: partea de nord și de nord-est 
aparține Tazlăului Sărat, iar partea de sud și sud-vest aparține pârâului Lunca, un afluent al 
Trotușului. Alte cursuri de apă de mai mică importanţă (părăie), afluenţi ai Tazlăului Sărat sunt 
Lucăcioaia, Osoiu, Gâzu, Nogea, Corbului, ultimele două fiind, în fapt, afluenţi ai Pârâului Lunca. La 
acestea, se adaugă două iazuri piscicole în zona Văsieşti. De asemenea, pe teritoriul municipiului 
există o serie de izvoare minerale cu apă clorosodice, sulfuroase și feruginoase. Pe de altă parte, apele 
freatice din zonă au adâncimi variabile și nu sunt bogate cantitativ.  

Corelat cu relieful zonei, solurile din arealul municipiului sunt brune, podzolice, rendzine și 
aluvionare. Degradarea solurilor este o mare problemă în zonă, fenomenul fiind determinat atât de 
factori naturali (de ex. ploi torențiale), dar mai ales de cei antropici (defrișări, exploatări petroliere, 
poluarea solurilor din diferite surse, pășunatul excesiv, etc.). Coeficientul seismic din zonă conform 
Normativ P100 – 92 înregistrează valori de circa 0,2 (risc mediu).  

În conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) – Secţiunea a IV-a 
”Reţeaua de localităţi”, Municipiul Moinești intră în categoria localităţilor de rangul III. În baza H.G. 
nr. 998/2008, Moinești a fost inclus în categoria centrelor urbane care pot accesa fonduri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport, a celei economice şi sociale din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, pre-condiţia pentru accesare 
fiind elaborarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.). Acest plan a fost elaborat, cu 
ajutorul unui consultant selectat prin procedură de achiziţie publică, oraşul accesând fonduri pentru 4 
proiecte prioritare de dezvoltare urbană ale localităţii. 

Deşi oraşul intră în categoria localităţilor urbane mici (între 20.000 și 50.000 de locuitori), prin 
prisma funcţiunilor complexe pe care le deţine, acesta joacă rolul de centru polarizator al zonei rurale 
central-nordice a Judeţului Bacău, în zona sa de polarizare/influenţă maximă fiind incluse comunele 
Zemeș, Măgirești, Poduri, Solonț, Balcani, Ardeoani, Berești-Tazlău, Scorțeni și Strugari, cu o 
 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

populaţie totală de 33.319 de locuitori la Recensământul din 2011. Prin urmare, zona deservită de 
municipiu are o populaţie totală de 55.106 de locuitori (inclusiv populaţia oraşului propriu-zis), ceea 
ce reprezintă 8,9% din populaţia totală a Judeţului Bacău.  

Trebuie menționat și faptul că orașul face parte dintr-un sistem de așezări urbane, cu caracteristici 
similare, ce se întinde de-a lungul Văii Trotușului, formând o așa-numită conurbație, care crează o 
contrapondere la influența polarizatoare a Municipiului Bacău. Aceasta cuprinde centrele urbane 
Onești, Comănești, Moinești, Dărmănești și Târgu Ocna, cu o populație totală de 104.000 de 
locuitori, la care se adăugă o zonă periurbană intens populată.  

În prezent, teritoriul administrativ al oraşului este de 4.583 de hectare (45,83 kmp), ceea ce reprezintă 
0,7% din suprafaţa totală a Judeţului Bacău, fiind una dintre cele mai puțin extinse aşezări din acest 
judeţ. Din suprafaţa totală, 2.970 ha (64,8% din total) se află în proprietate publică, iar 1.613 ha 
(35,2%) în proprietate privată. Pe de altă parte, în ceea ce privește utilizarea terenurilor, 2.147 ha au 
destinaţie agricolă (46,8% din total), 1.056 ha sunt păduri (23,0%), 825 ha (18%) sunt acoperite cu 
construcții (inclusiv curți), 245 ha sunt căi de comunicații (5,3%), 289 ha sunt terenuri neproductive 
și degradate (6,3%), iar 21 ha sunt ocupate cu ape și bălți (0,5%).  

Conform Bilanţului Teritorial Existent Planul Urbanistic General al Municipiului Moinești, aprobat în 
anul 2003, suprafaţa intravilană este de 954,6 de hectare (20,8% din suprafața totală), dintre care 
422,6 ha sunt ocupate de locuinţe şi funcţiuni complementare (44,3% din total), 99 ha (10,4%) de 
unităţi industriale şi depozite, 5,01 ha (0,5%) de construcţii agro-zootehnice, 35 ha (3,7%) de instituţii 
şi servicii publice, 84,3 ha (8,8%) de căi de comunicaţii, 74 ha (7,8%) de spaţii verzi, de protecţie, de 
sport şi agrement, 10,85 ha (1,1%) de ape, 2,16 ha (0,2%) de construcţii tehnico-edilitare, 17 ha 
(1,8%) de gospodărie comunală şi cimitire, 34,54 ha de terenuri cu destinație specială și protecție 
sonde (3,6%), 15 ha de păduri (1,6%), iar 155,14 ha reprezintă terenurile libere (16,3%). Pentru 
asigurarea cadrului legal privind prioritizarea investițiilor publice, s-a elaborat și este în curs de 
finalizare Planul Urbanistic General al municipiului Moinești și Regulamentul Local de Urbanism. 
Referitor la activitatea de cadastru, este în curs de elaborare Cadastrul Imobiliar-Edilitar și 
constituirea Băncii de Date Urbane, cu finanțare de la Bugetul de Stat și cofinanțare din Bugetul 
Local, iar pentru teritoriul extravilan este în curs de realizare lucrarea de întocmire planuri parcelare 
care va oferi o bază de date unitară, structurată pe suprafețe, proprietăți, folosință. Aceste 
documentații vor asigura o evidență clară, unitară pentru teritoriul administrativ al municipiului 

 

Figura nr. 1 - Suprafaţa fondului funciar din Municipiul Moinești, după modul de folosinţă (% din 
total), în anul 2011 
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Sursa : Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online. 2012 

 

1.2. Profilul demografic 

În ceea ce priveşte evoluţia demografică, rezultatele finale ale Recensământului General al Populaţiei 
şi Locuinţelor din anul 2011, indică o populaţie stabilă a Municipiului Moineşti de 21.787 de 
locuitori. Aceştia reprezintă 3,5% din populaţia totală a Judeţului Bacău şi plasează localitatea în 
categoria oraşelor mici, în context naţional. Din totalul populaţiei, 10.655 erau de sex masculin 
(48,9% din total) şi 11.132 de sex feminin (51,1%). Gradul de feminizare al populaţiei este mai 
ridicat decât media judeţeană (50,7%), pe fondul supramortalităţii masculine, dar şi al fenomenului 
migraţiei.  

Populaţia oraşului a înregistrat creşteri continue ale populaţiei până în anul 1992, când a atins o 
valoare maximă de 25.560 de persoane, după care a intrat pe un trend descedent care continuă şi în 
prezent, în 2011 înregistrându-se valoarea minimă (21.787 de persoane). Faţă de recensământul 
anterior (2002), populaţia oraşului a scăzut cu 2.423 de persoane (-10%), procent cu care s-a redus 
atât populaţia de sex masculin, cât şi feminin. Spre comparaţie, în acelaşi interval, populaţia Judeţului 
Bacău a scăzut cu 12,8%, iar cea a Regiunii Nord-Est cu 10,1%. Se poate constata că, în prezent, 
populaţia municipiului a revenit la nivelul înregistrat în 1977.  

Figura nr. 2 – Evoluţia populaţiei stabile a Municipiului Moineşti, în perioada 1930-2011 (la 
recensăminte) 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Rezultatele finale ale recensămintelor generale ale 
populaţiei şi locuinţelor din perioada 1930-2011. 

 

Scăderea mai accentuată a populaţiei municipiului în comparaţie cu media judeţeană este rezultatul 
unei intensităţi mai reduse a fenomenului migraţiei externe în comparaţie cu alte zone din Bacău (de 
ex. Oneşti sau chiar Municipiul Bacău). Pe de altă parte, deficitul de populaţie ca urmare a migraţiei 
interne s-a menţinut la valori scăzute, iar sporul natural a fost pozitiv în majoritatea anilor.   

La Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, 2.507 locuitori cu domiciliul în 
Municipiul Moineşti erau absenţi, dintre care 2.239 pe termen scurt (sub 1 an), iar 268 pe termen 
lung. Aceştia reprezintă 11,4% din populaţia cu domiciliul în localitate, fără a mai adăuga aici şi 
persoanele plecate care nu au mai putut fi recenzate, pentru că niciun membru al familiei nu a rămas 
în localitate. Spre comparaţie, la nivel judeţean ponderea celor plecaţi era mai mare (14,2% din 
populaţia totală), majoritatea fiind plecaţi pe termen lung.  

Dintre cele 2.507 persoane plecate, 1.215 erau de sex masculin (48,5%), iar 1.292 de sex feminin 
(51,5%). Pe de altă parte, 803 (32% din total) erau plecaţi în altă localitate din ţară, iar 1.704 (68%) în 
altă ţară. Prin urmare, putem concluziona că fenomenul migraţiei externe a luat amploare şi la nivelul 
Moineştiului, însă la o scară mai redusă în comparaţie cu Judeţul Bacău în ansmablul său, confruntat 
cu o migraţie masivă a forţei de muncă către alte state din Uniunea Europeană (Italia, Spania, Franţa, 
etc.). Pe de altă parte, locuitorii municipiului migrează, în general, pe termen scurt, în timp ce la 
nivelul judeţului predomină migraţia pe termen mai mare de un an.  

Din perspectiva structurii etnice a populaţiei, 94,3% dintre locuitori sunt români, 5,4% romi, 0,1% 
maghiari, iar 0,2% sunt de altă etnie (germani, ceangâi, greci, evrei, etc.) sau nu au dorit să şi-o 
declare. Faţă de recensământul din 2002, se constată o scădere a tuturor etniilor, cu excepţia celei de 
etnie romă, care a crescut cu 47,1% şi a cărei pondere în populaţia totală a crescut de la 3,1% la 5,4%, 
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pe fondul unei fertilităţii triple faţă de cea a populaţiei majoritare. De menționat este și faptul că, încă 
de la mijlocul secolului al XIX-lea, în oraș exista o comunitate evreiască importantă, care a rezistat 
până la instalarea comunismului.  

Din totalul locuitorilor, 99,7% dintre locuitori vorbesc limba română, 0,1% limba maghiară, 0,1% 
limba romani, iar 0,1% altă limbă (germană, greacă, etc.). 

 

Figura nr. 3 – Structura etnică a locuitorilor Municipiului Moineşti, la Recensământul General al 
Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 
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Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău. Rezultatele finale ale RGPL 2011 

 

În ceea ce priveşte apartenenţa religioasă, 92,3% dintre locuitorii oraşului s-au declarat ortodocşi, 
1,6% penticostali, 5,2% romano-catolici, 0,1% baptişti, 0,2% adventişti de ziua a 7-a, 0,2% martorii 
lui Iehova, 0,3% creştini de rit vechi, iar 0,1% atei sau de altă religie. Faţă de 2002, s-a înregistrat o 
creştere a enoriaşilor doar pentru cultul penticostal.  

 

Figura nr. 4 – Structura confesională a locuitorilor Municipiului Moineşti, la Recensământul General 
al Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 
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Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău. Rezultatele finale ale RGPL 2011 

 

În comparaţie cu media judeţeană şi regională, structura etnică şi confesională a populaţiei oraşului 
este similară.  

La nivelul anului 2011, 15,6% din populaţia oraşului era reprezentată de tineri (0-14 ani), 64,9% de 
adulţi (15-59 ani) şi 19,5% de vârstnici (60 de ani şi peste). În comparaţie cu media judeţeană şi 
regională, ponderea populaţiei vârstnice şi a celei tinere din totalul populaţiei Municipiului Moineşti 
sunt semnificativ mai reduse, iar cea a populaţiei adulte mai ridicată, ceea ce indică existenţa unor 
resurse semnificative de forţă de muncă.  

În intervalul 2002-2011, ponderea populaţiei tinere s-a redus substanţial, de la 20,7% la 15,6%, pe 
fondul reducerii dramatice a natalităţii, iar cea a vârstnicilor a crescut de la 15,3% la 19,5%. Prin 
urmare, putem vorbi şi în cazul localităţii de un proces de îmbătrânire a populaţiei, chiar dacă acesta 
se manifestă la o scară mai redusă decât în alte zone. Piramida vârstelor de la nivelul localităţii indică 
faptul că numărul adulţilor tineri (mai ales al celor de 25-39 ani) a scăzut în ultimii ani, pe fondul 
migraţiei externe şi interne.  

 

 

Figura nr. 5 – Structura populaţiei Municipiului Moineşti, pe grupe de vârstă, în 2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Rezultatele finale ale RGPL 2011 

 

Ponderea foarte ridicată a populaţiei de vârstă adultă (15-59 de ani) din localitate este rezultatul ratei 
foarte ridicate a natalităţii din perioada 1967-1989, însă această grupă de vârstă este cea mai afectată 
de fenomenul migraţiei externe.  

În ceea ce priveşte dinamica principalilor indicatori demografici, în perioada 2006-2011, la nivelul 
localităţii, s-a înregistrat o scădere continuă a natalităţii, de la 262 de naşteri în 2006, la 206 în 2011, 
concomitent cu menţinerea mortalităţii la un nivel relativ constant (261 vs 253 de decedaţi). Prin 
urmare, sporul natural a fluctuat în jurul valorii de 0 în ultimii ani, înregistrând chiar şi valori 
negative în unii ani (2009 şi 2011). Cu toate acestea, deficitul natural din ultimii ani a înregistrat 
valori scăzute şi nu a contribuit la scăderea populaţiei localităţii, care poate fi pusă, mai degrabă, pe 
seama migraţiei externe a populaţiei.  
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Figura nr. 6 – Evoluţia natalităţii, mortalităţii şi a sporului natural din Municipiul Moineşti, în 
perioada 2006-2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012. 

La nivelul anului 2011, rata natalităţii din Municipiul Moineşti a fost de 8,8‰, iar cea a mortalităţii 
de 11,1‰, ambele find mult mai reduse în comparaţie cu media judeţeană, regională şi naţională.  

 

Figura nr. 7 – Rata natalităţii, mortalităţii şi a sporului natural (‰), în anul 2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012. Calcule proprii 

 

Rata foarte scăzută a natalităţii din localitate poate fi explicată prin migraţia masivă a populaţiei 
tinere, din grupele de vârstă fertile (20-39 ani), precum şi prin fenomenul de amânare a naşterii, din 
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raţiuni economice. Pe de altă parte, rata mai scăzută a mortalităţii este rezultatul ponderii mai scăzute 
a populaţiei vârstnice, dar şi a creşterii speranţei de viaţă.  

Fenomenul mortalităţii infantile se menţine la cote ridicate în Municipiul Moineşti, în perioada 2006-
2011, fiind înregistrare 25 de decese la copii de sub 1 an, ceea ce corespunde unei rate a  moralităţii 
infantile de 17,2‰, mult peste media judeţeană (11,8‰), regională (12,2‰) şi naţională (11‰). 
Acesta este rezultatul accesului dificil al femeilor la servicii de sănătate, dar şi al nivelului precar de 
trai al unor grupuri expuse excluziunii sociale.  

Figura nr. 8 – Evoluţia numărului de căsătorii şi divorţuri din Municipiul Moineşti, în perioada 
2006-2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

 

Rata nupţialităţii a înregistrat un recul semnificativ în ultimii ani, numărul căsătoriilor scăzând de la 
198 în 2006, la 116 în 2011. Prin urmare, rata nupţialităţii de la nivelul municipiului a ajuns la 4,9‰, 
fiind apropiată de media judeţeană, regională şi naţională. Scăderea numărului de cupluri care decid 
să-şi unească destinele poate fi pusă pe seama migraţiei externe tot mai accentuate, a dificultăţilor 
materiale a famiilor nou-întemeiate, dar şi a schimbării paradigmelor sociale (de ex. creşterea 
numărului de uniuni consensuale, în defavoarea căsătoriilor). La Recensământul din 2011, la nivelul 
municipiului, doar 49,2% dintre locuitori erau căsătoriţi, în timp ce 38% erau necăsătoriţi, 8,2% 
văduvi, 4,6% văduvi, iar 256 de cupluri trăiau în uniune consensuală (aşa-numitul “concubinaj”).  

În ceea ce priveşte rata divorţialităţii, aceasta a fost de 2,1‰ în 2011, peste media judeţeană (1,98‰), 
regională (1,66‰) şi naţională (1,68‰). Amplificarea acestui fenomen după 1990 poate fi pusă pe 
seama mai multor factori socio-economici, precum dificultăţile economice, destrămarea familiilor 
prin migraţia externă, schimbarea mentalităţii, etc.  

 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte nivelul de instruire al populaţiei din localitate, datele calitative disponibile sunt 
cele de la Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 2011, care reflectă faptul că doar 
13,6% dintre locuitorii oraşului aveau studii superioare (media judeţeană este de 10,2%, iar cea 
naţională de 14,4), cei mai mulţi dintre aceştia (66,6%) absolvind învăţământul secundar (liceu, 
şcoală profesională sau gimnaziu), respectiv primar (10,9%). Prin urmare, putem afirma că nivelul de 
instruire al populaţiei din localitate este nesatisfăcător şi neadaptat la cerinţele unei economii bazate 
pe cunoaştere. Deşi a crescut cu peste 5 puncte procentuale faţă de anul 2002, ponderea populaţiei 
înalt calificate se menţine la cote scăzute din cauza migraţiei tinerilor înalt calificaţi către marile oraşe 
sau alte ţări.  

Figura nr. 9 – Structura populaţiei Municipiului Moineşti, după nivelul de instruire, în 2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Rezultatele finale ale RGPL 2011 

 

1.3. Fondul locativ 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul 
2011, la nivelul Municipiului Moineşti existau, 3.532 de clădiri cu locuinţe, care găzduiau 7.569 de 
gospodării ale populaţiei. Numărul total al locuinţelor din municipiu era de 8.477, dintre care 8.082 în 
proprietate publică (95,3%) şi 395 în proprietate privată (4,7%).  

Faţă de anul 2002, numărul locuinţelor convenţionale a crescut cu 152 (+1,8%), pe fondul 
construcţiei de noi locuinţe private. Numărul locuinţelor aflate în proprietate publică a scăzut însă de 
la 552 la 395, din cauza fondurilor reduse alocate pentru construcţia de locuinţe sociale şi pentru 
tineri.  
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Figura nr. 10 – Evoluţia numărului de locuinţe din Municipiul Moinești, la recensămintele din 2002 
şi 2011 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. Rezultatele finale/preliminare ale recensămintelor din 
2002 şi 2011 

Locuinţele din municipiu au o suprafaţa locuibilă totală de 333.564 de mp de arie desfăşurată, în 
creştere cu 6,3% faţă de anul 2002. Prin urmare, suprafaţa locuibilă medie a unei locuinţe a ajuns la 
39,3 mp, faţă de doar 37,7 mp în 2002. Acesta este rezultatul construcţiei de noi locuinţe moderne, cu 
spaţii generoase, precum şi a extinderii celor existente. Spre comparaţie, la nivel judeţean, locuinţele 
au în medie 37,6 mp, la nivel regional 37,8 mp, iar media naţională este de 39,4 mp arie desfăşurată.  

Figura nr. 11 – Suprafaţa medie locuibilă a locuinţelor din Municipiul Moineşti, în perioada 1990-
2011 

 

Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Rezultatele finale/preliminare ale recensămintelor din 
2002 şi 2011. 

Fiecare locuitor al oraşului dispunea în medie, în anul 2011, de 15,3 mp de arie locuibilă, mult peste 
judeţeană (16,4 mp), regională (15,6 mp) şi naţională (16,6 mp). Suprafaţa medie locuibilă/locuitor 
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mai redusă de la nivelul localităţii poate fi explicată prin ponderea ridicată a locuinţelor amplasate în 
blocuri construite, în special, în perioada comunistă.   

În perioada 2006-2011, numărul total de locuinţe construite în localitate a fost de 121, toate fiind 
realizate din fondurile populaţiei, în lipsa unor investiţii din fonduri publice sau ale unor investitori 
din domeniul imobiliar. Locuinţele noi construite în localitate au reprezentat doar 1,6% din totalul 
locuinţelor construite în Judeţul Bacău în perioada analizată, oraşul fiind unul dintre cele mai puţin 
dinamice din judeţ din punct de vedere imobiliar. Mare parte dintre locuinţele noi construite în oraş 
au fost finanţate din remiterile de valută ale localnicilor care lucrează în străinătate.  

Figura nr. 12 – Numărul de locuinţe finalizate în Municipiul Moineşti, în perioada 2006-2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

Conform Planului de Acţiune privind Energia Durabilă (P.A.E.D.) al Municipiului Moineşti, la 
nivelul localităţii, există un număr de 280 de blocuri de locuinţe, cu un număr total de 5.323 de unităţi 
locative (62,8% din totalul locuinţelor existente în oraş), restul fiind case individuale, cu regim de 
înălţime P şi P+1.  

Suprafaţa construită desfăşurată a blocurilor de locuinţe din municipiu este de 287.100 m², cele mai 
multe (196) având un regim de înălţime P+4, 57 sunt în regim P+2, 21 în blocuri P+3, iar 6 în blocuri 
P+1. 211 dintre blocuri (75,4%) au fost construite în perioada 1971-1990, 63 (22,5%) în perioada 
1950-1970), în timp ce doar 6 au fost finalizate după 1990 (2,1%). Peste jumătate din blocurile din 
municipiu au o structură de panouri mari prefabricate, cu o performanţă energetică extrem de slabă, 
cauzată în principal de deterioarea structurilor de termoizolaţie din panoul prefabricat. Pe de altă 
parte, 147 de blocuri au acoperiş de tip şarpantă, iar 133 de tip terasă.  

Pe de altă parte, suprafaţa construită desfăşurată a locuinţelor individuale (de tip casă individuală sau 
înşiruită, cu regim de înălţime P şi P+1) este de cca 297.290 m². Un procent de 25,3% din fondul 
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locativ are o vechime mai mare de 50 de ani, 40,6% dintre case fiind construite în perioada 1960-
1990, cu materiale de construcţie având o rezistenţă termică redusă. Jumătate dintre case au o 
structură de zidărie din cărămizi, stâlpi şi grinzi de beton armat, iar cealaltă jumătate au structură de 
lemn şi paiantă. Pe de altă parte, 98% dintre case au acoperiş de tip şarpantă, cu un grad de izolare 
termică foarte redus.  

Multe dintre locuinţele nou-construite, au fost amplasate în mod haotic, motiv pentru care a fost 
imperios necesară revizuirea Planului Urbanistic General al oraşului, lansat în consultare publică la 
începutul anului 2013, care cuprinde şi regulamentul urbanistic al localităţii, al cărui rezultat este 
rezolvarea problemelor întâmpinate până acum şi respectarea legislaţiei în vigoare pentru domeniul 
urbanistic.   

Rezultatele preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 indică 
faptul că 87,6% dintre locuinţele din municipiu dispun de alimentare cu apă, 83% de canalizare, 
97,2% de instalaţie electrică, iar 54,4% de încălzire centrală. Pe de altă parte, 80,2% dintre locuinţe 
sunt dotate cu baie, iar 93,2% cu bucătărie. Nivelul de dotare al locuinţelor cu instalaţii şi dependinţe 
a crescut simţitor între ultimele două recensăminte,după indică şi graficul de mai jos, depăşind media 
judeţeană, regională şi naţională.  

Figura nr. 13 – Dotarea cu instalaţii şi dependinţe a locuinţelor (% din total fond locativ) din 
Municipiul Moineşti, la recensămintele din 2002 şi 2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Rezultatele finale/preliminare ale recensămintelor din 
2002 şi 2011 

Singura problemă majoră rămâne cea a încălzirii locuinţelor, în condiţiile în care doar 54,4% dintre 
acestea dispun de centrale termice individuale pe bază de gaze naturale, restul (inclusiv 300 de 
apartamente) asigurându-şi energia cu sobe pe teracotă, cu o eficienţă energetică foarte scăzută, de 
30-50%.  
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Până în prezent, au fost reabilitate termic doar 3 blocuri de locuinţe din municipiu (1% din total), cu 
fonduri din Programul Naţional al MDRT, realizat în colaborare cu autorităţile locale. La nivelul 
anului 2010, clădirile rezidenţiale generau 65,4% din emisiile de CO2 de la nivel local (22.438 de 
tone, dintre care 16.718 din gaze naturale şi 5.720 din energie). În consecinţă sectorul rezidenţial este 
primul în care trebuie să se intervină pentru reducerea consumului de energie la nivelul municipiului 
şi al emisiilor de CO2. 

1.4. Structura urbană 

Din punct de vedere al ţesutului urban, oraşul este alcătuit dintr-un nucleu central, care concentrează 
toate funcţiunile importante ale localităţii, şi cartierele Văsieşti, Hangani, Lunca, Alboteşti, Lucăceşti 
şi Găzărie, ultimul cu statut de sat component. Cartierele componente sunt, în fapt, sate care au fost 
integrate treptat în componenţa aşezării urbane (suburbia Lunca a fost alipită comunei urbane 
Moineşti în 1925, comuna Văsieşti, cu satele Văsieşti şi Hangani a fost desfiinţată în 1931 şi 
contopită cu oraşul), acestea având încă un pronunţat aspect rural.  

Zona centrală a orașului cuprinde majoritatea funcțiunilor de interes public (instituții publice: 
Primăria, Poliția, Administrația Finanțelor Publice, Licee, Judecătorie, școli și grădinițe, bănci, unități 
comerciale, Biblioteca Municipală, biserici, spital, etc.), complementată cu zone de locuit, de 
alimentație publică, spații verzi, etc. Practic această zonă cuprinde Centrul Civic, precum și 
Ansamblurile ”Zorilor”, ”Oituz”, ”Tristan Tzara”, cartierele Urmeziș, Osoiu, Lunca, Albotești, 
Găzărie, Lucăcești, Hangani și zona gării.  

Zona industrială a municipiului este profilată pe extracția petrolului și serivicii conexe, exploatarea 
și prelucrarea lemnului, construcții, agrozootehnie, transporturi și prestări servicii. Spațiile industriale 
sunt concentrate de-a lungul DN 2G, fiind separate de zona centrală prin culoarul de cale ferată și de 
Parcul Băi, însă acestea apar izolat și în cartierele rezidențiale, precum Albotești sau Găzărie.  

Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism și protecție cuprinde: Parcul Central, Parcul 
Tei, Parcul Băi (inclusiv zăcământul hidromineral), Parcul Municipial Osoiu, Parcul Lucăcești, 
Stadionul Municipal, Pădurea cu Pini (arie protejată prin Legea nr. 5/2000), zonele verzi de protecție 
(aferente cursurilor de apă, sondelor petroliere și culoarelor tehnice) din Ansamblul ”Tristan Tzara” și 
din cartierele Osoiu, Lunca, Albotești, Găzărie, Lucăcești, Văsiești, precum și zonele verzi amenajate 
din ansamblurile Oituz, Tristan Tzara și cartierele Osoiu și Albotești.  

Zona de gospodărie comunală cuprinde stația de tratare a apelor uzate, stația de sortare a deșeurilor, 
spațiile verzi cu caracter de zonă de protecție, cimitirul, accesele carosabile, pietonale și parcajele.  
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Densitatea locuirii este foarte ridicată în zona centrală a oraşului şi de-a lungul DN 2G, însă scade 
concentric către marginea oraşului.   

 

2. Infrastructură 

2.1. Infrastructura de transport 

2.1.1. Transportul rutier. Transportul în comun.  

Accesul rutier în Municipiul Moinești se face prin DN 2G, un drum naţional secundar care face 
legătura între Bacău și Valea Trotușului, iar de aici către Transilvania de Est. Drumul străbate orașul 
pe o lungime de circa 9 km, între cartierele Găzărie și Văsăiești. În pofida importanţei acestui drum 
naţional, acesta nu a beneficiat de lucrări de reabilitare, ci doar de întreţinere, fiind într-o stare tehnică 
mediocră.   

Legătura cu localităţile rurale învecinate se realizează prin drumurile judeţene DJ 117, care leagă 
oraşul de comuna Zemeș, la nord, până la granița cu Județul Neamț (circa 23 km), respectiv cu 
comunele Poduri, Berzunți și Livezi (în partea de sud-est), asigurând legătura cu DE 574 : Bacău-
Onești-Brașov. Din lungimea totală a acestui drum, circa 5,5 km se află pe teritoriul municipiului. În 
2012 a fost reabilitat segmentul din comuna Zemeș (fiind transformat în drum comunal – DC 180A), 
cu fonduri proprii ale Consiliului Local. De asemenea, partea din drum care traversează municipiul 
(Str. Lucăcești, Str. Cpt. Pavel Zăgănescu) a fost reabilitată și modernizată în cadrul unui proiect co-
finanțat din Programul Operațional Regional 2007-2013, fiind cuprins în Planul Integrat de 
Dezvoltare Urbană, investiția fiind de peste 17 mil. de lei. Pe teritoriul comunei Poduri, drumul a fost 
de asemenea, parțial reabilitat, însă există porțiuni greu practicabile.  

Legătura cu Comunele Măgirești și Solonț se realizează prin DC 181, cu o lungime de 3,5 km din 
care 1,8 km asfaltați, și DJ 117A, asfaltat pe o lungime de 1,4 km și balastat pe 5,9 km.  

Deşi nu străbate teritoriul administrativ al municipiului, DJ 156A are o importanţă deosebită pentru 
localitate, asigurând legătură rapidă cu Județul Neamț, respectuv cu orașele Piatra –Neamț, Roznov, 
Buhuși, dar și cu comunele Pârjol și Balcani. Drumul nu a beneficiat de lucrări ample de reabilitare, 
fiind aplicate doar tratamente bituminoase și se află într-o stare mediocră. De asemenea, DJ 118, 118 
A și 118B, care asigură legătura cu comunele Berești-Tazlău, Strugari  și Sănduleni au beneficiat de 
unele lucrări de întreținere și reaparații în ultimii 5 ani, starea lor fiind relativ satisfăcătoare. Prin 
urmare, putem concluziona că legăturile rutiere dintre municipiu şi comunele din zona sa de 
polarizare sunt satisfăcătoare.  
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Serviciul de transport public din Municipiul Moinești a fost delegat de către Consiliul Local 
companiei TRANSMAR S.R.L., pentru o perioadă de 5 ani (2009-2014). Aceasta deține un număr de 
7 microbuze moderne (Mercedes), achiziționate în perioada 2008-2009. Acesta operează 3 trasee în 
interiorul municipiului, respectiv: 

 Traseul 1: Vermești – Parc 701 (11 km) – tarif 2,5 lei/călătorie; 

 Traseul 2: Găzărie – Hangani (12 km) – tarif 2,5 lei/călătorie; 

 Traseul 3: Moinești – Găzărie (3 km) – tarif 1,5 lei/călătorie.  

Transportul interurban este asigurat de operatori privaţi, existând curse regulate către următoarele 
localităţi : 

 Comănești (38 curse/zi) – operator S.C. ATYC S.R.L. ; 

 Târgu Neamț (1 cursă/zi) – operator S.C. BRIANNA TOUR S.R.L. ; 

 București (1 cursă/zi) – operator S.C. TRANS LISAND S.R.L. ; 

 Bacău-Iași (1 cursă/zi) – operator S.C. AUTO CONFORT S.R.L. ; 

 Bacău-Roman-Iași (1 cursă/zi) – operator S.C. SAMI TRANS S.R.L; 

 Bacău-Târgu Frumos-Iași (1 cursă/zi) – operator S.C. AUTO CONFORT S.R.L.; 

 Zemeș-Foale (4 curse/zi) – operator S.C. PUBLITRANS COM S.R.L.; 

 Poduri-Cornet (7 curse/zi) – operator S.C. ATYC S.R.L. ; 

 Comănești-Târgu Ocna-Onești-Târgu Secuiesc-Brașov (1 cursă/zi) – operator S.C. PATRU 
PLUS TRANS S.R.L.; 

 Solonț-Cucuieți (3 curse/zi) – operator S.C. CARPATEST GRUP S.A.; 

 Comănești-Târgu Ocna-Slănic Moldova (1 cursă/zi) – operator S.C. SAMI TRANS S.R.L.; 

 Tazlău-Roznov-Piatra Neamț (1 cursă/zi) – operator S.C. PATRU PLUS TRANS S.R.L. 

De asemenea, compania GILTRANS S.R.L. operează zilnic curse internaţionale către Ungaria, 
Austria, Germania, Belgia, Olanda, Italia, etc. Cererea pentru astfel de curse este ridicată, în contextul 
numărului mare de localnici care lucrează în străinătate.  
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La nivelul anului 2011, la nivelul Municipiului Moinești existau 70 de km de străzi orăşeneşti, 
lungime care nu s-a modificat față de anul 2006. Dintre acestea, doar 38 km (54% din total, nivel 
identic cu cel din 2006) erau străzi modernizate, restul de 32 km fiind doar pietruite sau de pământ.  

Figura nr. 14 – Lungimea (km) a străzilor orăşeneşti din Municipiul Moinești, în perioada 2006-
2011 

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total

Modernizate

Nemodernizate

 
Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

 

Conform datelor puse la dispoziție de Primăria Municipiului Moinești, din totalul de 76 de străzi 
existente în localitate, 24 au îmbrăcăminte din asfalt, 6 din beton, una din beton și asfalt, iar restul 
sunt pietruite.   

Dacă în zona centrală a orașului majoritatea străzilor sunt asfaltate, în cartiere doar arterele principale 
sunt modernizate, făcând accesul foarte dificil. Aceste suprafețe carosabile sunt necorespunzătoare 
prezentând probleme tehnice cum ar fi:  

 capacitatea portantă existentă nu satisface cerinţele traficului rutier; 
 circulaţia necontrolată sau staţionarea pe carosabil a apelor;  
 colectarea şi evacuarea apelor meteorice de pe platformă şi din zona străzilor nu este 

rezolvată;  
 gurile de scurgere sunt înfundate şi insuficiente;  
 podeţele de acces la proprietăţi sunt necorespunzătoare, iar trotuarele nu sunt amenajate.  

Starea tehnică a străzilor studiate au un impact negativ asupra accesului direct la reţeaua de străzi a 
oraşului, produce nervozitate, consum sporit de energie şi oboseşte utilizatorii. 

În lipsa unei variante de ocolire a oraşului, transportul greu din localitate este direcţionat, în prezent, 
pe traseul Str. Lunca – Str. Atelierelor – Str. Albotești- Str. Mihai Eminescu (de-a lungul traseului 
DN 2G), paralel cu centrul oraşului, însă acesta străbate o zonă cu o densitate ridicată a locuirii.  
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În ultimii 5 ani, au beneficiat de lucrări de reabilitare străzile: Vasile Alecsandri, Libertății, Ion 
Creangă, Zorilor, George Coșbuc, Miclesca, Osoiu, Costache Negri, George Enescu, Luminii, Gării, 
Tudor Vladimirescu, Plopilor și Mihai Eminescu, pentru ultima dintre acestea fiind alocate fonduri de 
la Consiliul Județean Bacău. De asemenea, s-a investit în amenajarea intersecției dintre străzile 
Mihail Sadoveanu – Zorilor – General Șova, Tudor Vladimirescu – Libertății, Tudor Vladimirescu – 
Schelei, a unei parcări în zona Sadoveanu-Șova, a sensurilor giratorii din zona Monumentului DADA 
și a secției de contagioase, precum și în modernizarea aleilor din zona C.D. Gherea și Zorilor.  

În prezent, în cadrul unui proiect finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
(F.E.D.R.), prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, cu un buget total de 17,1 mil. Lei, se 
derulează lucrări de modernizare a 5,3 km de carosabil și a 12.814 mp de trotuare din municipiu, pe 
străzile: Căpitan Zăgănescu, Lucăcești, Dobrogeanu Gherea, Tristan Tzara, Oituz, precum și a 350 m 
de scări pietonale. Pe aceste străzi au fost amenajate inclusiv rampe de acces pentru persoane cu 
dizabilități, poduri și podețe, semnalizarea verticală și orizontală, precum și 960 ml de piste de 
biciclete.        

Conform P.A.E.D. al Municipiului Moinești, în oraș sunt înregistrate circa 6.500 de autoturisme și 
peste 200 de motociclete și mopede, parcul auto fiind în creștere, ceea ce impune modernizarea rețelei 
stradale și amenajarea de noi locuri de parcare.           

2.1.2. Transportul feroviar 

Municipiul Moinești este punctul terminus al liniei secundare simple, neelectrificate 508 Comănești-
Moinești, care deservea în trecut atât traficul de persoane, cât și de călători. Începând cu anul 2001, 
garnitura de tren care făcea legătura cu orașul Comănești și cu magistrala 501 care face legătura între 
Transilvania și Moldova, pe Valea Trotușului, a fost desființată din rațiuni de rentabilitate, pe fondul 
concurenței practicate de operatorii rutieri.  

Gara din Moinești a fost construită în 1884 și este una dintre cele mai vechi construcții de acest tip 
din țară. După 2001, o dată cu sistarea transportului de călători pe calea ferată, stația a intrat într-un 
proces de degradare treptată, fiind, ulterior, transformată în autogară.  

2.1.3.  Transportul aerian 

Municipiul Moinești se află la o distanţă redusă (circa 50 km) de Aeroportul Internațional ”George 
Enescu” Bacău. De aici sunt operate zboruri regulate către Milano, Bologna, Paris, Bruxelles, Torino, 
Dublin, Roma, Londra și Timișoara – operate de către companiile BLUE AIR și CARPATAIR. Mulți 
dintre locuitorii municipiului care lucrează în străinătate folosesc serviciile acestui aeroport.  
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2.2. Infrastructura tehnico-edilitară 

La nivelul municipiului Moinești există o reţea simplă de distribuţie a apei potabile în lungime totală 
de 44,4 km, care nu a fost extinsă după anul 2006. Datele preliminare ale Recensământului General al 
Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 a indicat faptul că 87,6% dintre locuinţele din oraş dispun de 
alimentare cu apă, restul folosind instalaţii proprii sau fântâni. Pe de altă parte, având în vedere că 
lungimea totală a străzilor orăşeneşti din localitate este de 70 km, putem concluziona că doar 63,4% 
din lungimea acestora este acoperită de reţeaua de alimentare cu apă, cele mai problematice zone 
fiind cele de la periferia localităţii şi din cartierele municipiului.   

Alimentarea cu apă a municipiului se face gravitațional din rezervoarele existente în zona Pădurea cu 
Pini pentru zona de jos a localității, respectiv prin intermediul stațiilor de hidrofor pentru zonele mai 
înalte. Rețeaua actuală este veche de 30-50 de ani și e formată din conducte de oțel, fontă și 
azbociment, cu diametrul între 50 și 300 mm, fiind dispuse în sistem inelar. Vechea rețea de 
alimentare cu apă a orașului se confruntă cu numeroase probleme: conductele de distribuție au un 
grad avansat de uzură fizică și morală, regimul de furnizare cu intermitențe și prezența clorului în apă 
au agravat uzura componentelor, apar avarii frecvente din cauza intemperiilor și caracteristicilor 
terenului, presiunile și debitele diferă mult de la o zonă la alta, nu există rețea specială pentru 
stingerea incendiilor și hidranți amplasați în toate zonele orașului, calitatea apei este precară (chiar 
infestată), pierderile rețelei ajung la 35%, etc.  

În anul 2011, cantitatea totală de apă distribuită consumatorilor din localitate a fost de 700.000 mc, 
dintre care 525.000 mc pentru consumatorii casnici şi 175.000 mc pentru cei non-casnici 
(întreprinderi, instituţii publice). Faţă de anul 2006, consumul de apă din Municipiul Moinești a 
scăzut cu 69,5%, pe fondul restrângerii activităţii industriale din oraş, dar şi a contorizării consumului 
şi a reducerii pierderilor din reţea.  

Figura nr. 15 – Evoluţia cantităţii de apă potabilă distribuită în Municipiul Moinești, în perioada 
2006-2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

 

La nivelul anului 2011, lungimea totală a reţelei simple de canalizare din localitate era de 29,7 km, iar 
numărul locuinţelor conectate la reţea reprezenta 83% din totalul celor existente în municipiu, 
deservind un număr de aproape 18.000 de consumatori. Față de anul 2006, lungimea conductelor de 
canalizare s-a extins cu 1,8 km.  

Figura nr. 16 – Evoluţia lungimii (km) reţelei simple de canalizare din Municipiul Moinești 

27

27,5

28

28,5

29

29,5

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011

km

 

Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

Rețeaua de canalizare nu acoperă toată suprafața locuită a municipiului și este uzată fizic și moral, 
ceea ce face ca multe conducte să fie înfundate sau sparte, iar subsolurile blocurilor să fie inundate. 
Cele mai mari problemele se înregistrează în cartierele de la periferia municipiului, unde lipsa rețelei 
de canalizare conduce la apariția de focare de infecție și de infestare a pânzei freatice. Pe de altă 
parte, stația de epurare a orașului (Moinești-Nord), cu treaptă mecanică și biologică, necesită lucrări 
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de extindere și modernizare, pentru a putea prelua și epura volume suplimentare de apă uzată, 
generate de extinderea rețelei de canalizare către zonele periferice. În 2011, debitul mediu al stației a 
fost de 36,9 l/s, la jumătate față de capacitatea proiectată de 72 l/s.  

În prezent, compania care administrează rețeaua de distribuție a apei și de canalizare din municipiu – 
S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., derulează un proiect în valoare de circa 
18,5 mil. de Euro pentru extinderea rețelei de distribuție a apei potabile și a celei de canalizare, cu co-
finanțare din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operațional Sectorial Mediu 
2007-2013. În cadrul acestui proiect, pe lângă extinderea rețelei de apă-canal, vor fi reabilitate și 
extinse liniile de presiune, 3 stații de pompare a apelor uzate, respectiv stațiile de epurare a apelor 
uzate Moinești-Nord și Moinești-Sud (construcție nouă). Rețeaua de alimentare cu apă din oraș va fi 
extinsă pe 3,5 km (Str. Lucăcești, 1 Mai, Livezilor, Martir Cloșca), iar Cartierul Hangani va fi 
conectat la Stația de Pompare Vermești, print-o conductă de 1,3 km, cu 84 de branșamente noi. 
Rețeaua de canalizare a municipiului va fi extinsă cu 21,6 km (Str. Mihai Eminescu, Ecoului, 
Orizontului, Păcurari, Lucăcești, Atelierelor, Progresului, Lunca, Al. I. Cuza, Plopilor, Nicolae 
Bălcescu, Păcii, 1 Mai, Kogălniceanu, Bradului, Măgurii, Bagdazar, Luchian, Horia), cu un total de 
1.556 de racorduri noi.  

Reţeaua de distribuţie a energiei electrice din municipiu deservește întreaga suprafață a localității, 
fiind operată de compania privată E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A. Aceasta are o lungime 
totală de 120 km, dintre care 112 km LEA (aeriană) și 8 km LES (subterană). Conform rezultatelor 
preliminare ale Recensământului General al Populației și Locuințelor din 2011, 97,2% din locuințele 
existente în municipiu sunt conectate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, restul fiind 
nelocuite, deconectate temporar sau în alte situații care nu țin de disponibilitatea rețelei în zonă. Cea 
mai mare parte a liniilor şi posturilor de transformare au durata de viaţă depăşită, generând frecvente 
întreruperi ale furnizării de energie electrică către consumatorii din localitate.  

Serviciul de iluminat public este asigurat de autorităţile locale, prin Biroul Iluminat Public al 
Primăriei Moinești, și are la dispoziție 1.710 stâlpi, respectiv 1.195 de aparate de iluminat, cu o putere 
instalată totală de circa 165 kW, conform Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al 
Municipiului Moinești. Alimentarea aparatelor de iluminat se face prin rețeaua E.ON (inclusiv 
stâlpii), distribuitorul privat de energie electrică din localitate, aceasta nefiind separată pentru 
iluminatul casnic și cel public. Conform evaluării din cadrul aceluiași document, majoritatea 
aparatelor de iluminat din municipiu sunt vechi, nu au bloc optic, distribuția luminoasă este slabă, iar 
etanșeizarea este redusă. Singura excepție notabilă în acest sens, este iluminatul public de pe Str. 
Tudor Vladimirescu, principala arteră a orașului, care poate fi menținută, aflându-se într-o stare bună. 
Pe restul străzilor se impune înlocuirea aparatelor de iluminat cu unele care să corespundă 
normativelor europene. În fiecare an, consumul de energie pentru asigurarea iluminatului public este 
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de circa 500-700 MWH, ceea ce generează costuri de peste 300.000 de lei și emisii de CO2 de 
aproximativ 400 de tone.  

În ceea ce priveşte distribuţia energiei termice în regim centralizat pentru cele peste 5.000 de 
apartamente şi instituţii publice din oraş, aceasta a fost sistată încă din anul 2005, când a fost înlocuită 
de centrale termice individuale pe bază de gaze naturale. Cu toate acestea, circa 300 de apartamente 
din oraș se încălzesc cu sobe de teracotă.   

Municipiul Moinești este alimentat cu gaze naturale din Sistemul National de distribuţie, încă din 
perioada comunistă. Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale din municipiu s-a extins și modernizat 
continuu, ajungând în 2011 la o lungime totală de 74,9 km, ceea ce asigură un grad de acoperire a 
zonei locuite de peste 95%. Cu toate acestea, doar 54,4% dintre locuinţele existente în oraş dispun de 
instalaţie de încălzire centrală, majoritatea acestora folosind încă sobe pe bază de combustibil solizi 
pentru încălzire, cu impact negativ asupra mediului înconjurător.  

Figura nr. 17 – Evoluţia lungimii (km) reţelei de distribuţie a gazelor naturale din Municipiul 
Moinești, în perioada 2006-2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

 

In pofida extinderii reţelei de distribuţie şi branşării de noi consumatori, volumul de gaze naturale 
distribuite consumatorilor din Moinești a scăzut cu 14,9%, până la un minim de 8.658.000 mc în 
2011, dintre care 6.648.000 mc pentru consumatorii casnici, iar 2.010.000 mc pentru cei non-casnici. 
Scăderea consumului a fost mai pronunțată în cazul consumatorilor non-casnici (-40,1%), pe fondul 
restrângerii activității economice determinate de criza globală, în timp ce consumul casnic a scăzut cu 
doar 2,5%. Serviciul de distribuție al gazelor naturale din localitate este asigurat de compania privată 
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E.ON GAZ ROMÂNIA, care are în derulare un program de investiții pentru extinderea și 
modernizarea rețelei de distribuție.  

Figura nr. 18 – Evoluţia volumului de gaze naturale distribuite (mii mc) consumatorilor din 
Municipiul Moinești, în perioada 2006-2011 
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Infrastructura de telecomunicaţii de la nivelul localităţii este bine dezvoltată, în zonă fiind disponibile 
toate reţelele de telefonie mobilă funcţionale în România (ORANGE, VODAFONE, COSMOTE, 
RCS&RDS). Serviciile de telefonie fixă digitală sunt, de asemenea, disponibile, prin operatorii 
ROMTELECOM, UPC, RCS&RDS, însă numărul de posturi telefonice fixe a scăzut în ultimii ani, în 
favoarea telefoniei mobile. În ceea ce priveşte internetul, operatorii privaţi (ROMTELECOM, UPC, 
RCS&RDS, etc.) asigură internet în bandă largă, inclusiv pe terminale mobile, în sistemul 3G.  

În ceea ce privește situația serviciilor publice pentru situații de urgență, la nivelul orașului 
funcționează Detașamentul de Pompieri Moinești al Inspectoratului Județean pentru Situații de 
Urgență ”Maior Constantin Ene” Bacău. Doar în anul 2012, acesta a fost solicitat la 267 de intervenții 
doar în municipiu, la care se adăugă alte câteva zeci în comunele învecinate. Pompierii nu au 
echipamente de intervenţie noi, toate fiind vechi stricându-se des necesitând reparaţii dese şi 
costisitoare. În prezent, în localitate activează şi serviciul de intervenţie rapidă S.M.U.R.D., precum și 
un Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, înființat în 2005.  
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3. Economie  

3.1. Scurt istoric. Resurse.  

Dezvoltarea Municipiului Moinești și diversele sale etape de urbanizare sunt strâns legate de 
explotarea și prelucrarea petrolului – fiind supranumit de localnici și ”orașul petrolului”. Primele 
referiri la resursele de țitei din zonă datează din secolul al XV-lea, aici fiind deschisă, în 1840, prima 
rafinărie din țară (Nechifor Cross – Lucăcești), urmată de altele în Valea Arinilor și Solonț, cele 3 
având o capacitate de peste 800 tone/an, în 1848. La sfârșitul secolului al XIX-lea sunt deschise noi 
rafinării moderne în Moinești, iar numărul de salariați din domeniu trece de 1.000, fiind deschise și 
peste 50 de fabrici de gaze derivate. În anii 40, numărul de angajați din domeniul petrolier ajunge la 
peste 7.000, fiind deja forate puțuri cu sapă cu diamante și role. În perioada comunistă, la Moinești 
funcționează un Trust Petrolier, cu sectoare de producție, exploatare, foraj, transport, uzină de 
reparații utilaj petrolier, etc., cu un număr total de peste 10.000 de salariați. O dată cu privatizarea 
companiei de stat PETROM și preluarea ei de către grupul austriac OMV, activitatea filialei din 
Moinești a fost modernizată și automatizată, personalul reducându-se la puțin peste 1.000 de salariați.  

În anul 2007, compania americană C.D.I. deschide prima sa filială din Româia la Moinești, iar în 
2012, compania Stratum Energy Romania LLC a anunțat descoperirea unui zăcământ important de 
gaze naturale și condensate (țiței ușor) în perimetrul Poduri. Aceasta estimează că din acest permitru 
ar putea fi extrase zilnic între 3 și 6 milioane de metri cubi de gaz și o cantitate de condens între 500 
și 900 de metri cubi, zăcământul valorând de 1,5 miliarde de dolari. Aceasta ar putea conduce la 
relansarea industriei petroliere din zonă, care a devenit o activitate secundară.  

3.2. Agenţii economici. Antreprenoriatul.  

În prezent, la nivelul localităţii îşi desfăşoară activitatea 450 de societăţi comerciale (4,6% din totalul 
celor active în Judeţul Bacău), la care se adaugă peste 100 de asociaţii familiale şi persoane fizice 
autorizate. Față de anul 2005, numărul întreprinderilor active din municipiu a scăzut cu 33 (-6,8%), 
pe fondul crizei economice globale. Rata antreprenoriatului (numărul de firme la 1000 de locuitori) 
este de 20,7, mai ridicată decât media judeţeană (15,9) şi cea regională (14,7). Dintre acestea, o 
societate comercială este mare, 2 sunt societăţii mijlocii (50-249 salariaţi), 45 sunt mici (10-49 
salariaţi), iar 408 sunt microîntreprinderi (maxim 9 salariaţi, dintre care 166 nu au nici un salariat). 
Prin urmare, ponderea sectorului IMM la nivelul localităţii este de 99,8%, peste media judeţeană, 
regională şi naţională (98,5%), în condiţiile în care în localitate îşi desfăşoară activitatea o singură 
companie mare (peste 250 de salariaţi) – OMV PETROM S.A. – Filiala Moinești, cu peste 1.000 de 
salariați.  

 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

Peste 93% dintre întreprinderile din municipiu sunt societăți cu răspundere limitată (S.R.L.), urmate 
de societățile pe acțiuni (S.A. - 4%), în timp ce restul sunt societăți în nume colectiv (S.N.C.), 
cooperative meșteșugărești și cooperative de consum.  

Figura nr. 19 – Structura întreprinderilor din Municipiul Moinești, în funcţie de clasa de mărime, în 
2012 
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Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

Față de anul 2005, numărul de firme mijlocii (50-249) a scăzut de la 8 la 4, iar numărul de firme mici 
și microîntreprinderi a crescut semnficativ (cu 80%, respectiv cu 35%). Acesta este rezultatul crizei 
economice, care a condus la operarea de disponibilizări în firmele mari, respectiv al dezvoltării 
spiritului antreprenorial, concretizat în apariția de noi microîntreprinderi. 

Din totalul agenților economici existenți în municipiu, 9 își desfășoară activitatea în agricultură și 
silvicultură, 53 în industrie, 39 în construcții, iar 349 în servicii (77,6% din total), cu precădere în 
sub-sectorul comerțului.  

Cei mai importanţi agenţi economici din localitate, după cifra de afaceri înregistrată în anul 2012, au 
fost următorii: 

Denumirea 
companiei 

Domeniul de 
activitate 

Cifra de 
afaceri (lei) 

Profitul brut 
(lei) 

Numărul de 
salariaţi 

S.C. GRUP 
PETROMECANIC 
S.R.L. 

Mecanică 4.099.447 273.049 45 

S.C. TITSERV Comerț cu 12.520.240 445.072 25 
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S.R.L. amănuntul 

S.C. PETROLTUB 
S.R.L. 

Comerț cu 
ridicata 

6.728.164 23.633 15 

S.C. DAPHNE 
COM S.R.L. 

Preparate din 
carne 

5.567.678 5.280 27 

S.C. SELECT 
COM S.R.L. 

Comerț cu 
amănuntul 

6.216.706 64.745 60 

S.C. APOLO 
IMPEX S.R.L. 

Comerț cu 
amănuntul  

5.071.618 391 28 

S.C. CAPITAL 
INVEST S.R.L. 

Construcţii 6.833.148 70.003 46 

S.C. 
PUBLITRANS 
COM S.R.L. 

Transporturi 
rutiere de 
călători 

3.162.779 73.104 35 

S.C. MORIO 
S.R.L. 

Transporturi 
rutiere de 
mărfuri 

3.125.930 -108.705 14 

S.C. KARINCOM 
S.R.L.  

Panificație 3.526.700 80.815 47 

S.C. P. TRANS 
S.R.L. 

Transporturi 
rutiere de 
mărfuri 

4.581.225 256.876 12 

S.C. TOMIROX 
S.R.L. 

Comerț cu 
amănuntul 

3.141.882 7.962 10 

S.C. EUROVING 
SERV S.R.L. 

Comerț cu 
amănuntul 

3.980.725 92.122 23 

S.C. ELIMAD 
MOB S.R.L. 

Mobilă 1.519.179 10.220 22 
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S.C. ROSID 
PROD S.R.L. 

Panificație 2.588.938 9.702 41 

S.C. GAFRAN 
FOREST S.R.L. 

Exploatare 
forestieră 

1.751.666 11.294 11 

S.C. SERNA 
TRUST S.R.L. 

Inginerie 1.039.770 29.284 24 

S.C. VITARA 
COM S.R.L. 

Service auto 1.188.313 24.714 14 

S.C. SUPER 
VOIAJE S.R.L. 

Transporturi de 
călători 

1.570.715 34.702 26 

S.C. ARBOCON 
IMPEX S.R.L.  

Construcții 1.079.746 20.830 12 

S.C. APREX 
AUTO S.R.L. 

Transporturi 16.932.851 1.707.899 49 

S.C. GRIFIT 
CONSTRUCȚII 
S.R.L. 

Construcții 3.026.126 233.628 6 

S.C. ABC 
PROIECT S.R.L. 

Arhitectură 942.103 53.432 14 

S.C. BREBOCOM 
S.R.L. 

Hoteluri și 
restaurante 

1.689.912 -270.783 37 

S.C. TRANSMAR 
S.R.L. 

Transporturi 183.440 1.592 11 

S.C. SERGIO 
COM S.R.L. 

Lactate 1.771.319 -414.837 8 

S.C. RONTESA 
COM S.R.L. 

Confecții textile 888.887 241.799 32 
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S.C. ARTIKA 
S.R.L. 

Încălțăminte 6.414.041 30.130 119 

S.C. TRAFIC 
PREST S.R.L. 

Construcții 1.244.294 -502.114 20 

S.C. MALP S.R.L. Asistență 
medicală 

2.491.017 -54.134 30 

S.C. PETRO RAD 
S.R.L. 

Transporturi 
rutiere de 
mărfuri 

1.500.799 -57.780 12 

S.C. COMANDI 
S.R.L.  

Construcții 1.752.214 18.299 22 

S.C. N.C.S. 
TELNET CATV 
S.R.L. 

Telecomunicații 2.344.015 2.038 23 

S.C. COMNICOL 
S.R.L. 

Comerț cu 
amănuntul 

1.574.670 430 16 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

Numărul firmelor cu o cifră de afaceri de peste 1 mil. de lei a scăzut de la 30 în 2005, la 28 în 2012, 
reducerea afacerilor fiind rezultatul restrângerii activității economice și scăderii puterii de cumpărare 
a populației, în contextul crizei economice și financiare globale.  

 

3.3. Analiza sectorială 

La nivelul anului 2012, structura agenților economici din Municipiul Moinești, după obiectivul 
principal de activitate era următoare: 
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Tabelul nr. 2 - Structura agenților economici din Municipiul Moinești, după obiectul principal de 
activitate 

Obiectul de activitate Număr de 
firme la 

31.12.2012 

Cifra de afaceri 
totală (lei) la 
31.12.2012 

Numărul de 
salariați la 
31.12.2012 

Agricultură și silvicultură 9 2.890.433 25 

Industria extractivă 2 23.994.946 159 

Industria prelucrătoare 35 35.339.092 468 

Producția și furnizarea de 
energie electrică, termică, 
gaze, distribuția apei, 
salubritate, gestiunea 
deșeurilor, activități de 
decontaminare 

16 278.141 10 

Construcții 39 19.231.672 205 

Comerț cu amănuntul și 
ridicata și reparații auto-moto 

184 86.617.949 514 

Transport și depozitare 47 24.874.056 197 

Hoteluri și restaurante 22 3.600.870 67 

Informații și comunicații 13 778.883 13 

Alte servicii  83 14.006.105 287 

TOTAL 450 211.612.147 1945 

Sursa: Baza de date BORG DESIGN. 2013 

Trebuie menţionat aici faptul că, la societățile care își au sediul în municipiu, se adaugă cele care au 
puncte de lucru în localitate (inclusiv OMV PETROM S.A.). În conformitate cu normele contabile în 
vigoare, situaţiile financiar-contabile depuse de aceste societăţi comerciale nu prezintă defalcat 
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indicatorii economici pe fiecare punct de lucru în parte, astfel încât este imposibil de determinat 
procentul din activitatea lor care este realizat în localitate.  

De asemenea, în statisticile Ministerului Finanţelor Publice aceste societăţi comerciale sunt 
înregistrate după obiectivul principal de activitate declarat la Oficiul Naţional Registrului Comerţului, 
prezentat şi în tabelul de mai sus, însă acestea derulează şi alte activităţi secundare. Şi în acest caz, 
este imposibil de stabilit ponderea fiecărei activităţi în parte în totalul performanţelor economice ale 
acelor operatori economici, în lipsa unei contabilităţi analitice.  

Figura nr. 20 – Structura cifrei de afaceri totale (100% din total) a agenților economici din 
Municipiul Moinești, pe principalele sectoare ale economiei regionale, în 2005 și 2012 
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Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

În perioada 2005-2012, s-au înregistrat creșteri nominale ale cifrei de afaceri în toate domeniile, cele 
mai mari fiind raportate în domeniul în sectoarele agricultură și silvicultură (+540,1%), industrie 
(+311,2%), hoteluri și restaurante (+238,2%), transporturi (+185,6%), iar cele mai reduse în comerț și 
servicii, afectate de scăderea puterii de cumpărare a populației.  

Industria extractivă 

În pofida reculului semnificativ înregistrat după 1990, industria de extracție a petrolului rămâne 
principala activitate economică de la nivelul Municipiului Moinești. Pe lângă Sucursala OMV 
PETROM S.A. din localitate, cu parcuri de extracție la Moinești, Zemeș, Solonț, Modârzău, 
Dofteana, Ferăstrău, etc., aici mai funcționează alte întreprinderi de profil, care furnizează diferite 
lucrări sau servicii pentru companie:  

- S.C. CONPET S.A. – servicii de transport a țițeiului prin conducte, cu stații de pompare la 
Lucăcești, Comănești, Cerdac; 
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- S.C. ATLAS GIP S.A. – inginerie în domeniul petrolului; 

- S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. – operații speciale la sonde; 

- S.C. CDI OILFIELD SERVICES S.R.L. – reparații echipament petrolier; 

- S.C. GRUP PETROMECANIC S.R.L. – reparații echipament petrolier; 

- etc.  

La stația de compresoare, precum și la parcurile de extracție din Tasbuga, Tazlău, Chilii Vest, Chilii 
Toporu și Geamăna Sud, compania a investit recent în construcția a 6 centrale de cogenerare, care 
furnizează energie electrică și termică.  

Figura nr. 21 - Activitatea de extracție a petrolului din zona Moinești 
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Față de anul 2006, numărul salariaților din domeniul industriei extractive a scăzut cu 61%, în 
principal ca urmare a modernizării și restructurării personalului OMV PETROM – Sucursala 
Moinești.  

Industria prelucrătoare 

Sectorul industriei prelucrătoare de la nivelul localităţii este slab dezvoltat, existând 35 de unităţi mici 
de producţie a preparatelor din carne, a produselor de panificație și patiserie, a produselor lactate, a 
mobilei și a produselor din lemn, a confecțiilor metalice, a echipamentelor petroliere, a încălțămintei, 
a betoanelor,  a confecțiilor textile, a tâmplăriei pentru construcții, etc. cu un număr total de 468 de 
salariaţi și cu o cifră de afaceri de circa 35 mil. de lei, în anul 2012. Faţă de anul 2006, numărul de 
salariaţi din industria prelucrătoare a crescut cu 25,8%, astfel încât în 2011 acest sector asigură 11,2% 
din totalul locurilor de muncă din localitate.  

Construcțiile 

Sectorul construcțiilor reunește un număr de 39 de firme, cu o cifră de afaceri de circa 19 mil.lei și 
205 salariați, la nivelul anului 2012. Deși profilul acestor firme este unul diversificat (construcții 
rezidențiale, speciale, drumuri și poduri, instalații, reparații, etc.), majoritatea sunt microîntreprinderi, 
iar volumul lor de activitate este redus, în condițiile în care piața imobiliară locală este subdezvoltată, 
iar investițiile publice reduse.  

Sectorul serviciilor 

Sectorul serviciilor (terţiar) este relativ slab dezvoltat, în pofida unei dinamici pozitive în ultimii ani. 
La nivelul anului 2011, acestor sector asigură 2.356 de locuri de muncă (inclusiv angajaţi din sectorul 
serviciilor publice – administraţie şi apărare publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură 
şi activităţi recreative, etc.). Subsectoarele cele mai dezvoltate ale acestui domeniu sunt comerțul și 
transporturile.   

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, cea mai dezvoltată ramură a serviciilor este cea a 
comerţului şi reparaţiilor, în localitate funcţionând numeroase unităţi comerciale de mici dimensiuni, 
depozite de materiale de construcţii, farmacii, staţii de carburanţi, service-uri şi spălătorii auto, etc., 
care deservesc şi locuitorii din zona rurală adiacentă oraşului. În ultimii ani, în Municipiul Moinești 
au fost inaugurate unele unităţi comerciale din dimensiuni mai mari, ale unor reţele naţionale, cum ar 
fi REWE ROMANIA (PENNY), LIDL DISCOUNT, SC ARTIMA SRL(CARREFOUR MARKET), 
PROFI ROM FOOD, etc. Activităţile comerciale derulate în localitate generează 586 de locuri de 
muncă (13,5% din totalul celor existente în localitate).  
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De asemenea, în localitate îşi au sediul mai multe firme mici din sectorul transportului rutier de 
mărfuri şi persoane, cu un număr de circa 200 de salariaţi.  

Sectorul serviciilor de intermedieri financiare şi asigurări este foarte bine dezvoltat, prin prisma 
numărului ridicat de unităţi bancare existente în oraş: BCR, BRD, Banca Comercială Carpatica, 
Bancpost, Unicredit Țiriac Bank, Raiffeisen Bank, CEC, Banca Transilvania, etc., cu un număr de 64 
de salariaţi în 2011.  

Restul activităţilor economice (agricultură, turism, alte servicii) au o pondere redusă în economia 
locală, din perspectiva cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi.  De menționat aici este faptul că 
sectorul agricol și silvic generau, în 2011, doar 79 de locuri de muncă (1,8% din total), iar cel de 
hoteluri și restaurante 74 (1,7%).  

 

3.4. Forţa de muncă 

La nivelul anului 2011, în Municipiul Moinești erau înregistraţi 4.344 de salariaţi, ceea ce reprezintă 
4,3% din totalul locurilor de muncă existente în Judeţul Bacău. Faţă de anul 2006,  numărul de 
salariaţi din oraş a scăzut cu 26,7%, pe fondul închiderii unor unităţi economice importante sau a 
restructurării acestora, dar şi a migraţiei externe a forţei de muncă. Reducerea dramatică a numărului 
de locuri de muncă din zonă a fost principala cauză pentru migraţia masivă a forţei de muncă, care a 
debutat încă de la sfârșitul anilor 90.  

Figura nr. 22 – Evoluţia numărului de salariaţi din Municipiul Moinești, în perioada 2006-2011 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Salariați

 

Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

Cele mai multe locuri de muncă erau asigurate, în 2011, de sectorul industriei extractivă (953, 21,9% 
din total), de sănătate și asistență socială (653, 15%), comerț și reparații (586, 13,5%), de industria 
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prelucrătoare (487, 11,2%), de învățământ (417, 9,6%) și de construcții (319, 7,3%), în timp ce restul 
activităților ocupă 21,5% din totalul salariaților din localitate.  

Figura nr. 23 – Structura salariaţilor din Municipiul Moinești (% din total), pe principalele activităţi 
economice, în anul 2011 
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Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău. Fişa localităţii Moinești 2011 

Față de anul 2006, s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de locuri de muncă din 
domeniul industriei extractive (-61%), al administrației publice și apărării (-35,6%), al învățământului 
(-28,1%), al intermediilor financiare (-23,8%), al comerțului (-15,1%), al construcțiilor (14,7%). 
Creșteri notabile ale numărului de locuri de muncă s-au înregistrat în domeniul agriculturii și 
silviculturii (+877%), al sănătății și asistenței sociale (+42,6%) și al industriei prelucrătoare 
(+25,8%).  

În luna aprilie 2013, ultima pentru care există date statistice oficiale, la nivelul Municipiului Moinești 
erau înregistraţi 647 de şomeri, dintre care 405 de sex masculin şi 242 de sex feminin, ceea ce 
reprezintă 4,8% din totalul persoanelor fără loc de muncă din Judeţul Bacău. Prin urmare, rata 
şomajului (raportată la populația în vârstă de muncă) la nivelul localităţii este de doar 4,6%, sub 
media judeţeană (6,1%), regională (6%) şi naţională (5,3%). De altfel, în perioada 2010-2012, în 
pofida contextului economic dificil, numărul şomerilor a continuat să scadă, de la 828 la 647, după 
dublarea din perioada 2007-2010, pe fondul instalării crizei globale. Numărul foarte scăzut de şomeri 
poate fi pus pe seama migraţiei masive a populaţiei de muncă către alte ţări, dar și a faptului că nu 
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toate persoanele fără un loc de muncă sunt înregistrate în evidențele Agenției Locale de Ocupare a 
Forței de Muncă.  

Figura nr. 24 – Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi în Municipiul Moinești, în perioada 2007-
2013 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

Deşi nu există date statistice cu privire la nivelul de salarizare net din municipiu, în contextul ponderii 
ridicate a activităţilor cu valoare adăugată redusă, acesta se plasează în jurul mediei judeţene de 1.256 
lei în 2011, cu 4,8% peste media regională, însă cu 13% sub cea de la nivel naţional. Trebuie totuşi 
menţionat faptul că, în urma interviurilor cu reprezentanţii mediului de afaceri local, a rezultat faptul 
că, în contextul migraţiei externe masive, există un deficit de forţă de muncă pentru anumite ocupaţii, 
iar cerinţele salariale ale celor care îşi caută un loc de muncă sunt ridicate. Deși numărul salariațiilor 
din domeniul extracției petrolului a scăzut substanțial, salariile nete ale acestora se mențin la un nivel 
dublu față de salariul mediu (2.489 de lei), urmate de salariile din domeniul financiar-bancar, 
administrație publică, etc., care sunt tot mai puține la număr în zona municipiului. La polul opus, 
salarii medii nete de sub 1.000 lei/lună se oferă în domeniul comerțului, hoteluri și restaurante, dar și 
în unele ramuri industriale (confecții, încălțăminte, mobilă și prelucrarea lemnului), care ocupă o 
bună parte din forța de muncă locală. Față de anul 2006, salariul mediu net a crescut nominali cu 
48,6%, ceea ce, în termeni de cumpărare, înseamnă o stagnare a veniturilor angajaților din municipiu.  

 

4. Agricultură şi dezvoltare rurală 

La nivelul anului 2011, din suprafaţa administrativă totală a Municipiului Moinești de 4.583 de ha, 
2.147 ha (46,8%) erau terenuri cu destinaţie agricolă. Dintre acestea, 552 ha erau terenuri arabile, 774 
ha erau păşuni, 813 ha fâneţe şi 7 ha de vii. Față de anul 2006, suprafața agricolă a scăzut cu doar 2 
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ha, în condițiile în care presiunea imobiliară de scoatere a terenurilor din circuitul agricol este redusă 
la nivelul municipiului.  

Prin urmare, putem afirma că zona Moinești se încadrează în categoria zonelor cu profil preponderent 
zootehnic, specifice zonei montane, în condiţiile în care cea mai mare parte a terenurilor sunt ocupate 
de păşuni şi fâneţe. Cu toate acestea, efectivele de animale din localitate au înregistrat scăderi 
substanţiale după 1990, în condiţiile în care numărul de gospodării tradiţionale s-a redus, o dată cu 
migraţia externă a forţei de muncă locale.  

Conform rezultatelor finale ale Recensământului General Agricol din 2010, la nivelul municipiului 
există un număr de 3.157 de exploatații agricole, cu o suprafață totală de 2.383 ha, dintre care sunt 
utilizate doar 2.054 ha, restul fiind neutilizată (100 ha) sau utilizată în alt scop decât cel agricol. Din 
totalul exploatațiilor, 2.270 sunt mixte (cultura plantelor și creșterea animalelor), 614 sunt axate 
exclusiv pe cultura plantelor, iar 273 exclusiv zootehnice. Prin urmare, mărimea medie a unei 
exploatații agricole din municipiu este de doar 0,65 ha, la mai puțin de jumătate din media județeană 
și regională, în condițiile în care la nivelul localității nu există unități cu personalitate juridică, ci doar 
exploatații individuale (gospodării ale populației).  

Din totalul de 2.054 ha utilizate de explotațiile din localitate, 225 ha (11%) sunt terenuri arabile, 88 
ha (4,3%) sunt grădini familiale, 1.737 ha (84,6%) sunt pășuni și fânețe, iar 4 ha (0,2%) sunt culturi 
permanente (vii și livezi).  

Figura nr. 25 – Suprafața agricolă utilizată de la nivelul Municipiului Moinești, după destinație, în 
anul 2010 
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Sursa: Institutul Național de Statistică. Rezultatele finale ale RGA 2010 
 
În ceea ce priveşte cultura plantelor, s-a cultivat doar porumb (120 ha) și plante de nutreț (90 ha). Cu 
toate acestea, producţiile medii obţinute la hectar sunt inferioare mediei judeţene, regionale şi 
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naţionale, din cauza condiţiilor pedoclimaterice defavorabile şi a faptului că prezintă un handicap 
natural specific. În Depresiunea Tazlăului, au loc inversiuni de temperaturi, mai ales vara, ce 
afectează deseori livezile de pruni şi meri. 
De asemenea, pomicultura și viticultura se practică pe suprafeţe foarte restrânse (2,9 ha, respectiv 1,4 
ha), producția fiind utilizată exclusiv pentru autoconsum.   

Agricultura din zona Moinești se bazează pe microexplotaţii individuale, de mici dimensiuni (doar 
2,6% au peste 1 hectar), cu mijloace de producţie rudimentare, fără a exista explotaţii moderne, de 
mari dimensiuni. De asemenea, în zonă nu există ferme zootehnice de mari dimensiuni, efectivele de 
animale fiind concentrate în gospodăriile populației.  

Recensământul din 2010 a evidențiat existența următoarele efective de animale la nivelul 
municipiului Moinești: 

 584 de bovine; 

 1.705 ovine; 

 1.129 de caprine; 

 1.398 de porcine; 

 29.279 de păsări 

 115 cabaline; 

 126 de iepuri; 

 512 familii de albine.  

Față de precedentul recensământ agricol, cel din 2002, efectivele de animale din localitate au 
înregistrat scăderi la bovine, porcine și cabaline și au crescut la ovine, caprine și albine, ultimele cu o 
rata mai ridicată a rentabilității, prin prisma subvențiilor oferite de stat crescătorilor.  

Figura nr. 26 - Evoluția efectivelor de animale din Municipiul Moinești, pe specii, în perioada 2002-
2011 
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În zonă există puţine unităţi de procesare a produselor agricole, respectiv mici unităţi de panificaţie, 
preparate din carne și lapte, însă nu funcţionează nicio unitate de prelucrare a laptelui sau cărnii de 
mari dimensiuni, în pofida practicării tradiţionale a zootehniei. De asemenea, la nivelul municipiului 
nu există niciun spaţiu autorizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru depozitarea 
produselor agricole, singurele magazii de mici dimensiuni fiind înregistrate în comunele Măgirești și 
Pârjol, precum și în orașul Comănești.  

De remarcat este și faptul că, în pofida potențialului ecologic deosebit și a tradiției îndelungate, în 
zonă nu au fost înființate culturi sau ferme ecologice și nici nu au fost înregistrate produse 
tradiționale. 

În vara anului 2013, municipalitatea a finalizat investiţia în noua Piaţă Agroalimentară din localitate, 
cu o suprafaţă de 754 mp, în care sunt amplasate 40 de tarabe, 11 spaţii (module) comerciale, urmând 
să fie amenajate şi noi locuri de parcare. Investiţia s-a realizat cu fonduri de la bugetul local şi s-a 
ridicat la 560.000 lei.   

 

5. Mediu 

5.1. Poluarea apelor 

În zona Moinești, Agenţia de Protecţie a Mediului Bacău a monitorizat, în anul 2011, calitatea apelor 
de suprafaţă la nivelul corpului de apă – Tazlăul Sărat, care drenează depresiunea în care e află 
orașul, în punctele Bolătău și Tescani. Râul Tazlăul Sărat a înregistrat, nefiind înregistrate depăşiri ale 
parametrilor calitativi. Râul Tazlăul Sărat şi afluenţii săi au înregistrat o stare bună și foarte bună, din 
perspectiva elementelor biologice, fizico-chimice și a poluanților specifici.  
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Calitatea apei potabile distribuite populaţiei prin instalaţiile centrale de alimentare cu apă a fost, în 
general, corespunzătoare în anul 2011, exceptând unele depăşiri ale limitei maxim admise pentru 
suspensii, la sursa de apă – Acumularea Poiana Uzului.  

Calitatea apelor freatice este de asemenea bună, nefiind înregistrate depăşiri la nivelul oraşului. În 
localităţile componente şi în comunele învecinate, care nu deţin un sistem central de alimentare cu 
apă şi care utilizează sursele locale de apă, în special fântâni, au fost constatate la unele probe de apă 
de fântână depăşiri ale limitei maxim admise pentru.nitraţi de 50mg/l. 

Stația de epurare Moinești-Nord, care e în curs de extindere și modernizare, nu funcționează 
corespunzător, înregistrând în 2011 unele depăşiri ale valorilor limită la azotaţi, fosfaţi, CBO5, 
detergenţi şi amoniu. 

O sursă importantă de poluare a apei îl reprezintă poluările accidentale de la schelele de extracție ale 
OMV PETROM.   

 

5.2. Poluarea aerului 

În condiţiile în care activitatea industrială de la nivelul oraşului s-a restrâns semnificativ în ultimele 
două decenii, nivelul de poluare al aerului s-a redus, la rândul lui, simţitor. Astfel, deși Agenția de 
Protecția Mediului Bacău nu dispune de o stație de monitorizare automată în Municipiul Moinești, 
calitatea aerului este evaluată permanent în municipiile Bacău și Onești. În anul 2011, nu s-au 
înregistrat depășiri la dioxidul de azot, oxizii de azot, dioxidul de sulf, amoniac, pulberi sedimentale, 
monoxid de carbon, benzen, dar s-au depășit valorile medii pentru pulberile în suspensie.   

Principala sursă de poluare de la nivelul localităţii rămâne sectorul transporturilor, respectiv emisiile 
generate de autovehicule, în condiţiile în care parcul auto s-a extins continuu, în linie cu tendinţa de la 
nivel naţional, generând inclusiv depăşiri ale nivelului maxim admis de poluare fonică. Pe lângă 
vechimea parcului auto, o cauză a acestui tip de poluare este şi starea proastă a infrastructurii de 
transport, inclusiv lipsa unei şosele de centură care să preia traficul greu.  

Principalul poluator din zonă este OMV PETROM, unde se înregistrează uneori poluări accidentale 
cu produse petroliere, din cauza spargerii unor conducte. De asemenea, riscuri de mediu sunt asociate 
firmelor din municipiu cu activitate în domeniul producției de preparate din carne sau încălțăminte. 
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5.3. Poluarea solului 

Utilizarea îngrășămintelor chimice și produselor fito-sanitare în agricultură rămâne una dintre 
principalele surse de poluare a solului. Cu toate acestea, agricultura nu se practică la o scară intensivă 
la nivelul localităţii, astfel încât nivelul de poluare cu nitraţi este mai scăzut în comparaţie cu alte 
zone ale judeţului şi se încadrează în limitele admise.  

O altă sursă importantă de poluare a solului este depozitarea necontrolată sau necorespunzătoare a 
deşeurilor. În acest sens, depozitul de deşeuri neconform din oraşul a fost închis și ecologizat, iar 
deşeurilor colectate în localitate sunt transportate spre depozitare/valorificare la Depozitul conform de 
la Nicolae Bălcescu.  

Nu în ultimul rând, în ultimii ani s-au înregistrat mai multe poluări accidentale cu produse petroliere, 
cauzate de spargerea unor conducte de transport, în condițiile în care infrastructura de transport a 
produselor petroliere este foarte densă în zonă.  

 

5.4. Biodiversitatea 

La nivelul Municipiului Moinești nu există arii protejate de interes comunitar sau naţional, însă în 
localităţile învecinate există o zonă de protecţie a biodiversităţii, dintre care menţionăm:  
ROSPA0138  ”Piatra Șoimului – Scorțeni – Gârleni”, cu o suprafață de 37.444 de ha (din care 45% în 
Judeţul Bacău), care se întinde pe teritoriul comunelor Pârjol, Scorțeni și Strugari - Situl se 
incadreaza in regiunea biogeografica continentală şi alpină. La est situl este mărginit de Valea Râului 
Bistriţa şi localităţile aferente acesteia dintre Municipiul Bacău în sud şi Piatra Neamţ în nord. La vest 
situl este mărginit de Munţii Goşmanu. Cuprinde în principal zone forestiere dar şi păşuni şi 
fâneţe(mai ales în partea de estică). Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor: 
Aquila pomarina, Crex crex, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Lullula 
arborea, Pernis apivorus și Sylvia nisoria. Defrişările în apropierea cuiburilor de specii răpitoare (de 
interes conservativ), agricultura intensivă, chimizarea excesivă, extinderea semnificativă a 
suprafeţelor modificate antropic, schimbarea habitatelor semi-naturale (fâneţe, păşuni), cositul în 
perioada de cuibărire reprezintă riscuri potenţiale pentru populaţiile de păsări din acest sit. 

În Municipiul Moinești există rezervația naturală mixtă (aria protejată de interes național –  categoria 
IUCN – IV) ”Pădurea cu Pini”, cu o suprafață de 15 ha. Pădurea este reprezentată de fapt de o 
plantație făcută în 1930 de către Societatea petrolieră "Steaua Română", în vederea stabilizării 
alunecărilor locale de teren. Pe versanții sudic și sud-vestic al dealului, sunt plantații mai tinere de 
pini care s-au facut după anul 1950. Rezervația naturală Parcul cu Pini a fost declarată arie protejată 
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prin Legea nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
Secțiunea a III-a - zone protejate și reprezintă o zonă împădurită de interes forestier aflată în 
extremitatea sud-estică a Munților Tarcăului, cu rol de protecție pentru Pinul negru. Aici se află o 
zonă de agrement a orașului Moinești, funcționând un complex turistic, cu restaurant, bar, cramă și 
vile/căsuțe pentru cazare.  

 

5.5. Managementul deşeurilor 

Activitatea de colectare a deşeurilor din Municipiul Moinești se realizează de către un serviciu 
specializat din cadrul Primăriei – Direcția Utilități Publice prin 
Compartimentul Colectare Selectivă a Deșeurilor și Stație de Sortare. Un alt operator privat, S.C. 
SOMA S.R.L., prestează servicii de salubritate, întreținere spații verzi, deratizare și dezăpezire 
începând cu anul 2011, contractul fiind atribuit de municipalitate ca urmare a unei proceduri de 
achiziție publică. De altfel, acest operator prestează astfel de servicii în majoritatea localităților din 
județ.  

Colectarea selectivă a deșeurilor a fost implementată la nivelul municipiului, în cadrul unui proiect 
co-finanțat din fonduri PHARE 2004 CES, în cadrul căruia au fost achiziționate 3 autogunoiere 
compactoare de colectare a deșeurilor (de 6,9 și 23 de mc), 450 de containere și 1.500 de pubele și au 
fost amenajate 90 de platforme betonate, care funcționează sub umbrela Serviciului de colectare 
selectivă a deșeurilor. Gunoiul se ridică zilnic de la pubelele publice, iar din gospodăriile populației o 
dată pe săptămână. Cu toate acestea, colectarea selectivă a deşeurilor nu se realizează încă integral 
(doar 10,1% din deșeurile municipale totale generate în 2011), pentru toate tipurile de materiale, în 
condiţiile în care nu există încă o cultură a populației și a agenților economici în acest sens, iar 
numărul reciclatorilor este redus. Colectarea selectivă parțială conduce la creşterea costurilor cu 
serviciile de salubritate, prin cantitatea mare de deşeuri amestecate pe care operatorul local trebuie să 
o transporte la Depozitul ecologic de la Nicolae Bălcescu, aflat la circa 70 km distanţă. Pe de altă 
parte, unii cetățeni nu respectă normele de gestiune a deșeurilor de la nivel local, depozitându-le în 
locuri neamenajate.  

Depozitul neconform de deșeuri de la Moinești a fost închis și ecologizat în anul 2013, activitate din 
cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău”, cofinanțat 
din Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013. Acesta a fost deschis în anul 1976 iar 
suprafaţa ocupată de deşeuri ce a fost sistematizata a fost de 15.800 mp. Depozitul a fost închis 
conform standardelor UE, ce prevăd nivelarea terenului, drenarea apei de suprafaţă, 
impermeabilizarea suprafeţei terenului, etanşarea suprafeţei cu geocompozit bentonitic, care va 
asigura izolarea completă a corpului depozitului de mediul înconjurător, extracţia gazului din depozit 
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şi îngrădirea perimetrului. Valoarea lucrarilor de închidere a fost de 5.640.015 lei, din care partea de 
impermeabilizare a reprezentat aproximativ jumătate. Acest depozit este primul finalizat cu sistem de 
degazare ce include o  instalaţie de captare şi ardere automată a biogazului. 

În perioada 2006-2011, cantitatea de deșeuri municipale generate a scăzut cu 25,8%, conform datelor 
din Raportul Anual privind Starea Mediului elaborat de Agenția de Protecție a Mediului Bacău, 
scăderea putând fi pusă atât pe seama scăderii consumului și a activității economice, dar și a 
modificării metodologiei de estimare a cantității de deșeuri rezultate. Dintre acestea,  87,9% din 
totalul deșeurilor generate sunt menajere, iar 12,1% au rezultat din servicii municipale.  

Prin același proiect finanțat din programul PHARE, derulat în parteneriat cu comunele Zemeș, 
Măgirești, Poduri și Solonț, în valoare de circa 700.000 Euro, în Municipiul Moinești a fost construită 
o Stație de Sortare a deșeurilor, cu o capacitate de circa 6.000 tone/an (1 schimb). De asemenea, în 
comuna Berești-Tazlău se află în construcție, cu finanțare din POS MEDIU 2007-2013, o Stație de 
Transfer a deșeurilor, cu o capacitate de circa 17.000 de tone/an, care va deservi întreaga zonă a 
Municipiului Moinești.  

De menționat este și faptul că în Municipiul Moinești își desfășoară activitatea mai mulți operatori 
autorizați să colecteze diferite tipuri de deșeuri: S.C. REMAT IAȘI S.A. (baterii și acumulatori), S.C. 
RICAD COLECT S.R.L. (baterii și acumulatori), S.C. SOMA S.R.L. (baterii și acumulatori, 
echipamente electrice și electronice, vehicule scoase din uz), S.C. SILNEF M.G. S.R.L. (baterii și 
acumulatori), S.C. OMV PETROM S.A. (șlamuri din rezervoare).  

 

5.6. Spaţii verzi 

Conform Institutului Național de Statistică, la nivelul anului 2011, în municipiul Moinești existau 43 
ha (430.000 mp) de spaţii verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri publice, terenurile aferente bazelor 
şi amenajărilor sportive, locuri de joacă), în scădere față de cele 46 de ha înregistrate în anul 2006.  

 

Figura nr. 27 – Suprafaţa spaţiilor verzi (ha) de la nivelul Municipiului Moinești, în perioada 2006-
2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

 

În acest context, suprafaţa medie de spaţii verzi pe cap de locuitor de 19,7 mp/locuitor, sub nivelul 
minim impus de Legea 24/2007 (26 mp/locuitor).  

Pe de altă parte, Registrul Local al Spațiilor Verzi furnizat de Primăria Municipiului Moinești era, în 
2013, de 508.529,3 mp (23,34 mp/locuitor), concentrat în 119 poziții, alcătuit din: 

- 206.357 mp (40,6% din total) de spații verzi cu rol de protecție a apelor; 

- 121.744,32 mp (23,9%) de spații verzi cu rol de protecție a infrastructurii; 

- 82.530,52 mp (16,2%) de spații verzi cu acces nelimitat; 

- 58.000,46 mp (11,4%) de spații verzi cu folosință specializată; 

- 31.897 mp (6,3%) de spații verzi cu rol de agrement; 

- 8.000 mp (1,6%) de păduri de agrement.  

După cum se poate observa, îndeplinirea cerințelor legale (Legea 24/2007) din domeniu ar implica 
amenajarea a încă minim 50.000 mp de spații verzi. 

Aceste incoerențe cu privire la suprafața verde a municipiului între diferitele surse de informații pot fi 
soluționate doar printr-un inventar (cadastru verde) precis a tuturor acestor suprafețe, demers deja 
inițiat la nivel local.  

Principalele spații verzi amenajate de la nivelul municipiului sunt: 
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1. Parcul Central – amplasat în zona Primăriei – este un parc modernizat, cu locuri de joacă și o 
fântână arteziană; 

2. Parcul Municipal Osoiu – este un parc nou, amenajat în zona Pădurii cu Pini, pe Dealul Osoiu; 

3. Parcul Tei – amplasat pe Str. Zorilor, este un parc de formă triunghiulară, care a fost amenajat, 
inclusiv cu locuri de joacă pentru copii și găzduiește un mic monument; 

4. Parcul Lucăcești – amplasat în cartierul cu același nume, pe Str. Luminii, nu este complet 
modernizat, dar dispune de locuri de joacă pentru copii; 

5. Ștrandul Lucăcești – este o zonă de agrement care a fost foarte populară în perioada comunistă, dar 
care a fost abandonat ulterior, aflându-se într-o stare avansată de degradare. Obiectivul se află în 
proprietatea Municipiului Moinești, fiind depus un proiect pentru modernizarea acestuia; 

6. Pădurea cu Pini – rezervație naturală, cu o suprafață de circa 15 ha, beneficiază de spații de 
alimentație publică (restaurant rustic cu 180 de locuri) și de cazare (40 de locuri în vile și căsuțe).  

7. Parcul Băi – este cea mai mare suprafață verde din municipiu (exceptând Pădurea cu Pini), având o 
suprafață de 3,84 ha. Beneficiind de un microclimat ozonat, Parcul Băi are o funcție dominant 
ecologică și o funcție de agrement, turism și recreere, prin practicarea de sporturi, distracții, jocuri, 
odihnă în aer liber sau promenadă. Numeroasele izvoare minerale care se găsesc în zona Parcului Băi 
pot constitui o importantă relansare economică pentru oraș dacă s-ar asigura o valorificare eficientă 
(Municipiul Moinești pledează pentru statutul de stațiune balneoclimaterică).  

În prezent, Parcul Băi este modernizat și amenajat în cadrul unui proiect co-finanțat din POR 2007-
2013, cu un buget total de 3,94 milioane de lei, cuprins în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al 
municipiului. În vederea executării lucrărilor de modernizare și amenajare, suprafața Parcului Băi a 
fost împărțită în cinci zone, asfel: zona I - “Agrement”; zona II -“Izvoare”; zona III - “Aleea 
Îndrăgostiților”; zona IV - “Recreativă”; zona V - “Valea Gazului”. Lucrările de bază ce se vor 
executa pentru realizarea investiției constau din: refacere borduri la aleile existente, refacere alei 
existente prin placarea cu piatra cioplită, construire și amenajare alei noi (pentru pietoni și bicicliști), 
placare ziduri de sprijin cu piatră cioplita, amenajare platforme betonate, amenajare cu arcade 
semirotunde din material lemnos, modelare geometrică a terenului în vederea amenajării și plantării 
de arbori, arbuști și jardiniere, igenizarea locului de joacă pentru copii, montare podeț din material 
lemnos și mână curentă din material lemnos, montare podețe de trecere peste râul Gazu, montare 
mână curentă din fier forjat cu mâner din lemn la scări și alei, amenajare și construire foișoare la 
izvoare, montare stâlpi și lămpi pentru instalația de iluminare, amenajare rampe pentru persoane cu 
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dizabilități fizice, placare ziduri la foișoarele existente la izvoare, montare bănci, coșuri de gunoi și 
toalete ecologice. 

De asemenea, prin Fondul de Mediu gestionat de ministerul de resort, s-a realizat proiectul ”Înființare 
Parc Municipal”, cu o valoare de circa 1,7 mil. de lei. Acesta este amplasat în zona Dealului Osoiu, în 
proximitatea Pădurii cu Pini.   

Spaţiile verzi din jurul blocurilor de locuinţe din municipiu sunt parţial ocupate de construcţii 
improvizate, inestetice şi periculoase din punct de vedere sanitar. 

 

6. Turism 

6.1. Resurse turistice naturale şi antropice 

Municipiul Moineşti este aşezat în bazinul mijlociu al sistemului de râuri Trotuş-Tazlău, într-o zonă 
cu bogate resurse naturale (petrol, cărbune, ape minerale curative). Cele 10 izvoare cu ape minerale 
din "Parcul Băi", cantonate pe pârâul Gâzu, precum şi microclimatul ozonat al zonei, lipsit de pulbere 
nocivă, însoţite de frumuseţile reliefulu şi florei locale, pledează pentru statutul de stațiune 
balneoclimaterică.  
 
După cum am menţionat şi în capitolul 5, în municipiu exista rezervaţia de pin negru „Pădurea cu 
Pini”, cu o suprafaţă de 15 ha, iar în imediat apropiere zona protejată ROSPA0138 „Piatra Şoimului – 
Scorţeni – Gârleni”, cu întinse zone forestiere, păşuni şi fâneţe, ce adăpostesc specii rare de păsări 
cuibătoare.  
 
De asemenea, se pot organiza excursii şi drumeţii către Cheile Doftanei, Munţii Nemira, Munţii 
Tarcăului şi Valea Slănicului. Alte obiective importante din zonă sunt Salina de la Târgu Ocna şi 
Staţiunea Slănic-Moldova. Lacul Tarniţa (Bălătău), amplasat la circa 5 km de oraş, pe un drum 
forestier, încântă vizitatorii prin frumuseţea aparte a peisajului şi a dat naştere la mai multe legende. 
Se spune despre acesta că este un lac fără fund, că toate vietăţile sunt atrase în lac şi sfârşesc prin 
înec, ba chiar că în lac ar putea fi văzut catargul unei corăbii. 
 
În jurul anului 1870, au fost construite în zona actualului Parc Băi amenajări de captare a izvoarelor 
de ape curative sulfuros-feruginoase care până atunci curgeau de pe versanţii ambelor maluri ale 
pârâului Gâzu. Încă înainte de 1890, cu mijloace precare, „se cărau vedre de apă puturoasă până la un 
cazan unde ţiganii dregeau de căldură” (apud Ion Acăi, Vlad Cazimir), cu foc de lemne dedesubt. Apa 
încălzită se turna în mari căzi din lemn de nuc aşezate înăuntrul unor încăperi din scânduri de brad şi 
„suferinzii se îmbăiau acolo, care ce avea: reumatism, dureri de spate, picioare betege...” Oraşul, era 
vizitat de numeroşi turişti din ţară . Doar în 1933 au fost 152 vizitatori din Bucureşti, Bacău, Roman, 
Focşani, Galaţi, Vaslui şi chiar Cernăuţi.Cunoscutul pictor Ştefan Luchian, venit la Moineşti pentru o 
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cură balneară, descrie peisajul de aici ca fiind “scânteietor” şi pictează mai multe tablouri în timpul 
şederii aici, în anul 1910: „După ploaie la Moineşti”, tabloul expus în prezent la Muzeul Zambaccian, 
Bucureşti.  

Printre indicaţiile terapeutice ale acestor ape minerale se numără, orientativ, următoarele: 

- cura internă: în afecţiuni gastrointestinale, hepato-biliare, diabet simplu, gută, litiază renală, etc.; 

- cura externă: în afecţiuni ale ochilor - inflamaţii, afecţiuni reumatismale, artroze, spondiloze, 
afecţiuni ale nervilor periferici, reumatism articular, unele afecţiuni ginecologice, etc.;cura mixtă: în 
afecţiuni ale căilor respiratorii superioare - laringite, faringite, amigdalite cronice, etc.  

Indicaţii generale: afecţiuni ale tubului digestiv şi ale glandelor anexe, afecţiuni ale aparatului 
locomotor, reumatismale, boli de nutriţie (diabet, gută etc.), sistemul nervos periferic, tratament 
pentru ochi - inflamaţii de mucoase. 

 
Dintre obiectivele construite din oraş şi din împrejurimi, cele mai importante sunt : 

- Cetatea Dacică din Lucăcești - este o aşezare fortificată realizată de geto-daci în sec.II 
î.Chr.-II d.Chr. În anul 1986 s-a efectuat primul sondaj de verificare în punctul denumit de 
localnici "Cetăţuia". Cu această ocazie au fost descoperite două locuinţe de suprafaţă în partea 
de nord şi de sud a secţiunii cu foarte multă ceramică dacică din categoria vaselor borcan, 
ceşti-opaiţe, cupe, fructiere, câteva fragmente pictate, precum şi fragmente de amfore. În 
campania anului 1989 a fost descoperită groapa turnului de apărare, de formă dreptunghiulară, 
cu lungimea de 11 m x 6,5 m. Grosimea .stratului de cultură este de 0,80 m, iar materialele 
ceramice descoperite sunt tipice pentru sec. II î. Chr. şi până la începutul sec. II d. Chr., când 
cetatea nu mai este locuită. În campaniile următoare, 1990-1992, cercetările au continuat atât 
pe acropolă cât şi pe cea de a treia terasă, ocazie cu care s-au descoperit noi locuinţe de 
suprafaţă, dar care aveau fundaţie de piatră. În SV s-a descoperit o locuinţă de suprafaţă şi 
două vetre rotunde pe pat de piatră, o locuinţă uşor adâncită în pământ şi trei gropi cu resturi 
menajere. Alături de ceramică dacică şi romană s-au mai descoperit câteva obiecte din fier şi 
doi denari romani republicani; 

- Biserica ”Cuvioasa Paraschiva” din Hangani – construită în 1703, biserica este zidită pe un 
teren ridicat – la 200 de metri depărtare de la unirea celor două pâraie – Ghertoiul și Văiugele. 
În inscripția de pe un Octoih mic avem o atestare documentara de la anul 1702, avand ca ctitor 
pe Sandu si Parascheva Leondaru, dupa cum rezulta si din pisania pictata in 1928, cand s-a 
curatit prima pictura murala. Constructia a fost facuta cu ziduri de piatra bruta, cu o fundatie 
tot din piatra, de mica adancime. Biserica are plan treflat cu trei abside. In pronaos se afla un 
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mormant din piatra, in care au fost inmormantati in anul 1789 ctitorii bisericii, asa cum se 
poate citi pe inscriptia de pe piatra mormantului. In urma fisurilor produse si a pericolului de 
daramare, biserica a fost reparata in anul 1896, cand i s-a facut  si consolidari serioase.  Astfel 
s-au facut legaturi din fier, s-au adaugat patru contraforti puternici, construiti din zidarie in 
jurul altarului, si s-a construit actualul turn al clopotnitei. 

- Cimitirul Evreiesc - este situat pe şoseaua principală spre dealul Osoiu, pe partea dreaptă, 
aproape de vârful dealului, în imediata apropiere a Pădurii de Pini. Este unul dintre cele mai 
vechi cimitire din România în care găsim vestigii - cea mai veche piatră tombală cu text 
recognoscibil, datată 1692, mărturii care nu lasă să dispară spiritul a ceea ce a fost cândva una 
dintre cele mai vibrante comunităţi evreieşti din România. Pe la mijlocul anilor 1800, 
Moineştiul. În cimitir descoperi monumente impresionante, din marmură, granit masiv sau 
piatră de râu, cu ornamente de fier forjat ori inscripţii florale în relief. La mijlocul cimitirului 
se ridică o "stibl" masivă, de piatră, expresie a credinţei celor ce se odihnesc înăuntru, dar şi a 
avuţiei lor. Textul de pe placa de marmură, potrivit unei legende transmise din generaţie în 
generaţie, a fost scris de însuşi Rabinul Arie Rosen, tatăl Excelenţei Sale, dr. Moses Rosen, 
ale cărui rădăcini moineştene sunt cunoscute. În cimitir mai există un mormânt cu o piatră 
care are o semilună (?) şi trei morminte inscripţionate cu litere chirilice, în care odihnesc 
soldaţi ruşi căzuţi pe frontul din Moldova, în primul război mondial. Primul cimitir din oraşul 
Moineşti atestat documentar este datat ca fiind înfiinţat în anul 1500, o dată cu construirea 
unei mici biserici de lemn cu hramul „Sfântul Gheorghe”. Prezenţa osemintelor descoperite în 
curtea bisericii Sfântul Nicolae dovedeşte încă o dată că pe acel loc a existat un locaş de cult 
cu cimitir încă înainte de anul 1500; 

- Şcoala ”Ştefan Luchian” – a fost construită în anul 1984 şi poartă numele pictorului român 
Ştefan Luchian, un succesor al iluştrilor Nicolae Grigorescu şi Ion Andreescu. Acesta a pictat 
peisaje, portrete, naturi moarte şi flori. În 1909, aflat la cură balneară la Moineşti, Ştefan 
Luchian a fost încântat de peisajul zonei şi l-a imortalizat într-unele dintre tablourile sale; 

- Monumentul Eroilor din războiul pentru independenţă – a fost ridicat în anul 1908, în 
Parcul Tei, în cinstea eroilor căzuţi în Războiul de Independenţă din perioada 1877-1878; 

- Monumentul comemorativ „DADA” Tristan Tzara – se află pe Str. Tudor Vladimirescu, la 
intrarea în municipiu dinspre Bacău, şi a fost realizat în anul 1991, fiind înregistrat în 
patrimoniul UNESCO. Acest monument a fost ridicat în memoria lui Tristan Tzara, cel mai 
important reprezentat al curentului dadaist din România, poet şi eseist evreu, născut în 
Moineşti în 1896 şi stabilit ulterior la Paris. Opera aparţine sculptorului german Ingo Glass şi 
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este alcătuit din literele D A D A, sub forma a patru coloane de patru metri înălţime, aşezate 
pe un suport pe care e inscripţionat numele TZARA; 

- Biserica „Sf. Voievozi” Lucăceşti – de rit ortodox, a fost ridicată între anii 1847 – 1850, pe 
locul unei mai vechi biserici din lemn. În decursul timpului a suferit mai multe reparaţii: 1877, 
1907, 1924, 1928, 1970 şi 2000. Biserica are cimitir parohial cu o vechime de aproximativ 
150 de ani; 

- Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Văsâieşti - biserica nouă s-a construit în perioada 1991-
2006, în locul unei biserici de lemn din 1801, şi a fost sfinţită pe data de 4 iunie 2006, de către 
P.S. Dr. Ioachim Băcăuanul Arhiereu Vicar al  Episcopiei Romanului. Este din piatră cioplită, 
sub formă de treflă, acoperită cu tablă şi în interior catapeteasmă şi strani noi sculptate în lemn 
de stejar. Biserica este înzestrată cu un policandru de metal galben cu 30 de lumini şi altul mai 
mic cu 6 lumini şi este pictată în întregime, în tehnica freacă, neobizantină de către pictorul 
Mihai Chiuaru din Bacău; 

- Biserica „Sf. Gheorghe” - biserica actuală a fost ctitorită în 1860 cu eforturile localnicilor, la 
îndemnul a doi comercianţi Ghinea Bacalu şi Andrei Ursu, care ţineau de această parohie şi 
care au fost încredinţaţi prin vis să dureze o biserică cu hramul Sf. Gheorghe pe acest loc. 
Catapeteasma  actuală  a  bisericii  Sf.  Gheorghe  datează  din  anul  1859,  iar  pictura  
interioară  şi  exterioară  a  fost  executată  în  1937  de  pictorul  bucureştean  Jean  
Dumitrescu,  restaurată  mai  târziu,  în  1976,  de  Olga  Gonceanu  şi  în  1983  de pictorul  
Dumitru  Macovei.  La  28  august  1983  s-a  resfinţit  această  Sf. Biserica  de  P.S. Eftimie  
Luca, Episcop  al  Eparhiei  Romanului  şi  Huşilor,  preot paroh  fiind  Pr.  Protopop  
Andrioaie  Ioan. 

- Catedrala „Înălţarea Domnului” Lucăceşti – este în curs de construcţie, lucrările fiind 
executate începând cu anul 2007; 

- Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” Micleasca – este o construcţie nouă, în stil moldovenesc, cu 
o turlă deasupra naosului, din lemn de stejar la temelie, iar restul din lemn de brad. Pictura 
exterioară este în stil neobizantin, pe frescă; 

- Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Găzărie - a fost construita intre anii 1990-1995, 
sfintita de catre P.S. Eftimie al Romanului la 17 septembrie 1995; 

- Catedrala „Sf. Nicolae” – este o construcţie monumentală, nouă, ridicată în locul unei 
biserici care data din anul 1808. În turla catedralei funcţionează un post de radio creştin; 
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- Biserica „Sf. Pantelimon” – este o construcţie nouă din lemn, în stil maramureşean, pe 
fundaţie de beton placată cu piatră de Slanic şi este acoperită cu şindrilă.Aceasta este 
amplasată în curtea Spitalului Moineşti.  

De asemenea, în proximitatea Municipiului Moineşti se găsesc numeroase obiective turistice 
construite, dintre care putem menţiona: Mănăstirea Strigoi din Zemeş, construită în 1937 şi 
amplasată într-un peisaj săbatic, şi Centrul de Cultură Rosetti-Tescanu, unde a creat faimosul 
compozitor George Enescu, un edificiu construit în 1880, în mijlocul unui parc dendrologic.  

De asemenea, patrimoniul imaterial din zona Moineşti are un potenţial deosebit. În acest sens, putem 
menţiona tradiţiile locale, gastronomia specifică şi ospitalitatea proverbială a moldovenilor. 

Administraţia locală este preocupată de promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 
necesare pentru creşterea atractivităţii zonei ca destinaţie turistică. În acest sens, sunt încurajate 
investiţiile în domeniul energiei eoliene (oraşul este, practic, înconjurat de dealuri), amenajarea unor 
tabere şi cantonamente sportive, a unui centru de tratament balnear, bazine de înot acoperite (pe locul 
actualului strand existent), campinguri, baze sportive de vară, trasee forestiere, trasee montane, atv-
uri, mountainbike, restaurante cu specific local, centre de vânătoare, de pescuit, etc.  

Prin urmare, în zonă există un potenţial foarte ridicat pentru practicarea următoarelor tipuri de turism: 

- turismul montan (drumeţii montane); 

- turismul balnear şi de sănătate (băi sulfuroase); 

- turismul istoric şi cultural (circuitul bisericilor şi mănăstirilor din zonă, al cetăţilor dacice, al , 
turism gastronomic); 

- turism de relaxare/agrement (pescuit, vânătoare, sportiv etc.); 

- turism ecologic.  

-  

6.2. Infrastructura turistică 

La nivelul anului 2012, în Municipiul Moineşti îşi desfăşurau activitatea 3 unităţi de cazare, dintre 
care 2 pensiuni şi un bungalow. Spre comparaţie, în anul 2006, în localitate nu funcţiona nicio unitate 
de cazare. Aceste unităţi de cazare au o capacitate totală de doar 54 de locuri, ceea ce reprezintă 1,5% 
din totalul locurilor de cazare din judeţul Bacău. De menţionat este faptul că în comuna Zemeş 
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funcţionează un motel cu 28 de locuri de cazare. Tot aici a funcţionat până în 2006 o tabără pentru 
elevi şi preşcolari, ulterior desfiinţată.  

Figura nr. 28 – Evoluţia capacităţii de cazare din Municipiul Moineşti, în perioada 2006-2012 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune din localitate a fost de 19.756 de locuri-zile în 2012, 
dintre care 5.856 în bungalouri, 8.440 în pensiuni turistice şi 5.460 în pensiuni agroturistice, în 
creştere de peste 3 ori faţă de anul 2011 (primul pentru care există astfel de date statistice).   

Unităţile de cazare autorizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, la nivelul 
Municipiului Moineşti şi în localităţile din imediata apropiere, în decembrie 2012, erau următoarele: 

- Pensiunea “Royal” (4 stele) – cu un număr de 6 camere duble şi o capacitate de 12 locuri, un 
restaurant ultramodern de 50 de locuri, spaţii de leisure şi parcare proprie; 

- Pensiunea “Davis” (2 stele) – cu un număr de 15 camere duble şi o capacitate de 30 de locuri, 
dispune de restaurant cu 120 de locuri, pizzerie, piscină, sală de evenimente, etc.; 

- Motel “Zemeş” (2 stele) – amplasat pe teritoriul Comunei Zemeș, cu un număr de 14 camere 
şi 28 de locuri de cazare, dispune de un restaurant ultramodern, precum şi de o sală de 
conferinţe; 

- Pensiunea ”Mario” (3 stele) – amplasată pe teritoriul Comunei Poduri, cu un număr de 4 
apartamente, 14 camere cu pat dublu matrimonial și 6 camere cu două paturi, precum și cu un 
restaurant de 115 locuri; 
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- Complex ”Parc Pini” (2 stele) – cu 11 camere şi o capacitate de 22 de locuri, pensiunea 
dispune de parcare, curte şi pădure, sală de conferinţă, terase, bar, loc de joacă pentru copii, 
terenuri de sport, loc de campare.  

Pe lângă unităţile de alimentaţie publică aferente unităţilor de cazare sus-menţionate, mai există şi 
Restaurantul “Ghizela”, unde funcţionează şi o ceainărie, respectiv o cafenea. De altfel, Complexul 
“Ghizela” oferă şi spaţii de cazare în regim 3 stele, nefigurând însă în baza de date a MDRT ca 
unitate de cazare clasificată, la momentul de referinţă (decembrie 2012).  

6.3. Circulaţia turistică 

La nivelul anului 2012, în unităţile de cazare din Municipiul Moineşti s-au înregistrat 877 de sosiri 
ale turiştilor, ceea ce reprezintă doar 0,9% din totalul celor raportate la nivelul Judeţului Bacău. 
Dintre acestea, 333 s-au înregistrat în unităţi de tip pensiune turistică, 378 în bungalouri, iar 166 în 
pensiuni agroturistice. Faţă de anul 2011, primul pentru care au fost raportate unităţi turistice 
funcţionale în municipiu, numărul de turişti cazaţi în localitate a crescut de 3,5 ori.   

Figura nr. 29 – Evoluţia numărului de turişti sosiţi lunar în unităţile de cazare din Municipiul 
Moineşti, în perioada 2011-2013 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2013 

 

De asemenea, la motelul din comuna Zemeş s-au înregistrat, în 2012, 292 de sosiri ale turiştilor, iar în 
primele 5 luni din 2013 alte 296.  
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În anul 2012, la nivelul Municipiului Moineşti s-au înregistrat 1.208 înnoptări în unităţi de cazare, în 
creştere de 4,6 ori faţă de anul 2011, cele mai multe fiind raportate în unităţi de tip pensiune turistică 
(496), urmate de bungalouri (378) şi pensiuni agroturistice (334). În comuna Zemeş s-au înregistrat 
942 de înnoptări în 2012, faţă de doar 55 în 2011.  

 

Figura nr. 30 – Evoluţia numărului de înnoptări în unităţile de cazare din oraşul Municipiul 
Moineşti, pe luni, în perioada 2011-2013 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2013 

Durata medie a sejurului turistic a turiştilor cazaţi în Municipiul Moineşti a fost de 1,38 zile, în 2012, 
mai scăzută în comparaţie media judeţeană (2,64), dar sub cea de la nivel naţional (2,49). Durata 
foarte redusă a sejurului este specifică turismului de weekend şi de tranzit, afectând rentabilitatea 
operatorilor din domeniu şi impactul acestei activităţi asupra economiei locale. Creşterea duratei 
sejurului se poate face doar prin îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei turistice locale, creşterea 
calităţii serviciilor oferite turiştilor şi acţiuni de promovare.  

În acest context, indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare din Moineşti a fost de doar 6,1% în 
2012, fiind situată sub media naţională (25,9%) şi judeţeană (25,2%).  

Menţionăm aici că, în anul 1990, fosta companie de stat PETROM a început lucrările de construcţie a 
unei Baze de Tratament cu spaţii de cazare, care să valorifice apa izvoarelor minerale din oraş şi care 
au fost abandonate în 1993. Ulterior, construcţia de 8 etaje a fost preluată de municipalitate şi vândută 
către un investitor privat, care însă a sistat investiţia.  

 

6.4. Promovarea turistică şi evenimente organizate 
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În ultimii ani, Municipiul Moineşti găzduieşte tot mai multe evenimente care atrag turişti şi vizitatori, 
crescând vizibilitatea localităţii. Dintre acestea, cele mai importante sunt: 

- Festivalul datinilor şi colindelor „Anii vechi şi anii noi” - la care participă formaţii cunoscute, 
continuatoare ale tradiţiilor stramoşeşti. În acelaşi timp, se organizează şi o expoziţie fotografică în 
cadrul căreia sunt prezentate în imagini tradiţiile şi obiceiurile de iarnă din Moineşti; 

- Expoziţia anuală de creaţie populară „Mâini de aur” – cuprinde lucrări ale artiştilor şi 
meşteşugarilor locali: măşti, icoane (pictură naivă), costume populare, olărit şi alte obiecte 
meşteşugăreşti, care reprezintă mândria locuitorilor acestor aşezări rurale şi urbane, cu preocuparea 
de a conserva şi transmite mai departe taine ancestrale impregnate în chiar tehnica de realizare a 
respectivelor obiecte artizanale; 

- Expoziţia anuală de artă fotografică şi video „Ancestral şi actual pe plaiurile Moineştiului” – 
pentru pasionaţii de fotografie şi istorie locală, fotografiile au surprins instantanee în municipiul 
Moineşti, prin pădurile şi dealurile care îl înconjoară, în dorinţa de a surprinde şi compara ceea ce 
este vechi, sugestiv, cu prezentul; 

- Manifestările anuale „Aurul negru – tradiţie şi continuitate în Moineşti” – cuprind o expoziţie 
muzeală anuală „Aurul negru : tradiţie şi continuitate în Moineşti”cu prezentarea documentelor şi 
obiectelor specifice, documente de arhivă, unelte de săpat, extractive,fotografii care fac referire la 
evenimente şi etape din istoria şi evoluţia preocupărilor în extracţia şi folosirea petrolului; 

- Simpozionul anual şi expoziţia muzeală „Tristan Tzara şi cultura Dada“ – dedicate poetului şi 
eseistului Tristan Tzara (Samuel Rosenstock, 1896 – 1963), născut la Moineşti şi emigrat în Franţa, 
cofondator al mişcării culturale dadaiste, care a condus la o revoluţie majoră în artele plastice şi în 
literatură; 

- Tabara anuală de pictură şi sculptură „Artiştii plastici în Moineşti” – la care au participat 
numeroşi pictori din judeţ şi din ţară, dar şi din Republica Moldova şi Israel; 

De menţionat este şi faptul că de Municipiul Moineşti sunt legate destinele unor importanţi scriitori şi 
artişti de renume internaţional: George Enescu, Tristan Tzara, Ştefan Luchian, Dumitru Macovei, 
Ionel Văsâi, etc.  

În ceea ce priveşte promovarea turistică a zonei, Municipiul Moineşti derulează proiectul ” 
Promovarea potentialului turistic al municipiului Moinesti”, în valoare de peste 1 mil. de lei, 
cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013. Prin intermediul proiectului se derulează activităţi de promovare a municipiului ca 
destinaţie turistică, plecând de la 4 axe: Festivalul de Cultură şi Artă, Festivalul de Etnografie şi 
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Folclor, Turism balnear şi de agrement, Turism cu tematică istorică şi religioasă. Pe lângă susţinerea 
organizării acestei pleiade de evenimente culturale, proiectul vizează şi elaborarea şi tipărirea unor 
materiale promoţionale, participarea la târguri de turism (de ex. la Târgul Internaţional de Turism 
Bucureşti 2013) şi crearea unui portal web: www.turismmoineşti.ro.  

Cu toate acestea, în contextul potenţialului turistic al deosebit al zonei Moineşti, a creşterii numărului 
de turişti şi vizitatori, precum şi a faptului că dezvoltarea turismului este una dintre principalele 
preocupări ale autorităţilor locale, se impune construcţia unui Centru de Informare şi Promovare 
Turistică, dar şi obţinerea statutului de staţiune balneoclimaterică, ceea ce atrage o dezvoltare 
substanţială a infrastructurii turistice şi a notorietăţii municipiului în rândul turiştilor din ţară şi 
străinătate.  

 

7. Social 

Deşi în ultimii ani s-au întreprins paşi importanţi în domeniul serviciuilor sociale, Municipiul 
Moineşti se confruntă cu o serie de provocări specifice, care impun dezvoltarea sistemului de servicii 
sociale, respectiv : 

- accentuarea fenomenului de îmbătrânire – care va conduce la creşterea numărului de persoane 
vârstnice, dependente, singure, care necesită servicii de asistenţă şi îngrijire, la domiciliu sau în 
sistem instituţionalizat ; 

- numărul mare de copii ai căror părinţi lucrează în străinătate – care necesită, de asemenea, servicii 
de consiliere, informare, asistenţă, etc. ; 

- creşeterea numărului de persoane expuse fenomenului de sărăcie (familii de romi, persoane fără un 
loc de muncă sau alte surse de venit, fără locuinţă).  

La nivelul Primăriei Municipiului Moineşti funcţionează un Serviciu Public de Asistenţă Socială, care 
oferă servicii de de informare, identificare, evaluare, consiliere socială, consiliere juridică şi socială, 
orientare psihologică, servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive, pentru diferite categorii 
de locuitori ai municipiului expuşi riscului de excluziune socială: copii străzii, minori și tineri cu risc 
de marginalizare socială, familii monoparentale, persoane fără venituri sau cu venituri sub cuantumul 
venitului minim pe economie, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc de 
marginalizare socială și stare precară de sănătate, familii având în componență persoane cu handicap, 
având în subordinea sa următoarele compartimente: 

 Compartimentul asistență socială, prevenirea și combaterea sărăciei, persoane vârstnice și 
persoane cu handicap; 
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 Compartimentul anchete sociale; 

 Compartimentul asistenți personali; 

 Compartimentul protecția copilului; 

 Compartimentul consiliere și monitorizare; 

 Compartimentul îngrijire la domiciliu; 

 Cantina de ajutor social; 

 Compartiment Autoritate Tutelară; 

 Compartiment administrativ și deservire; 

 Compartiment juridic, programe, strategii; 

 Compartiment resurse umane; 

 Compartiment relații publice și deservire; 

 Compartiment pază.   

Conform datelor furnizate de Primăria Municipiului Moinești, numărul beneficiarilor diferitelor tipuri 
de prestaţii sociale de la nivelul localităţii, la nivelul anului 2012, era următorul : 

- beneficiari de ajutor social (Legea 416/2001): 460 de dosare, cu 960 de persoane (la care se 
adaugă 5 ajutoare de înmormântare, 3 ajutoare de incendiu, unul pentru intervenție 
chirurgicală, 40 de ajutoare pentru lemne); 

- beneficiari de ajutor de încălzire (Legea 416/2001): 310 de dosare; 

- beneficiari de alocație pentru susținerea familiei: 722 de familii – 1.284 de minori; 

- beneficiari indemnizaţii pentru persoane cu handicap : 53; 

- beneficiari indemnizaţii pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap: 91; 

- beneficiari ajutoare pentru încălzire (Legea 416/2001): 310 persoane; 

- beneficiari de servicii de consiliere: 40 de persoane vârstnice; 

- beneficiari persoane vârstnice îngrijite la domiciliu: 17/lună; 
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- beneficiari de ajutor de încălzire – subvenții pentru sezonul rece 2012/2013: 133 de beneficiari 
pentru lemne și 1.435 pentru gaze; 

- beneficiari de produse alimentare: 2.808 (P.E.A.D. 2012-2013); 

- beneficiari ai cantinei de ajutor social: 86.  

Faţă de anul 2007, numărul de beneficiari de ajutor social a crescut cu 23%, cel al beneficiarilor 
cantinei sociale cu 8%,  însă numărul de beneficiari de alocaţii pentru susţinerea familiei a scăzut cu 
16%, iar cel al beneficiarilor de ajutoare pentru încălzire a scăzut cu 52,7%, în contextul schimbării 
condiţiilor de eligibilitate.  

Conform evidențelor Primăriei Moinești, în anul 2012, în localitate există un număr de 2.270 de 
pensionari, cu un venit lunar mai mic de 670 lei. Aceștia au primit din partea municipalității un tichet 
social de 100 de lei pentru medicamente și hrană, cu ocazia Paștelui și a Crăciunului. Pe de altă parte, 
la nivelul municipiului existau, în 2012, 696 de pensionari cu venituri mai mici de 400 de lei/lună, 
483 de persoane cu handicap gr. I și II, 722 de șomeri și 907 beneficiari de venit minim garantat.  

Deşi numărul de persoane care s-au declarat de etnie romă a fost de circa 1.000 la ultimul 
recensământ, conform datelor Serviciului Public de Asistenţă Socială, numărul acestora este, în 
realitate, de peste 2.000, mulţi refuzând şă-şi declare adevărata apartenenţă etnică. Această 
comunitate, estimată la 10% din populaţia totală a municipiului, se caracterizează prin grave 
probleme sociale, precum lipsa locurilor de muncă, rata foarte ridicată a abandonului şcolar, accesul 
dificil la servicii de sănătate, etc.  

Serviciul Public de Asistență Socială a amenajat un număr de 30 camere sociale în care locuiesc 85 
de persoane, cu situație materială precară, ce nu dispun de adăpost. Începând cu luna decembrie 2012, 
au fost date în folosință un număr de 38 de camere sociale în Căminul MOLDOCIP, unde sunt cazate 
92 de persoane.  

În anul 2012, Serviciul Public de Asistență Socială Moinești a avut un buget de 3.305 mii de lei, 
dintre care 1.935 mii lei cheltuieli de personal, 450 mii lei cheltuieli materiale, respectiv 920 mii lei 
drepturi de natură socială.  

De asemenea, la nivel judeţean, funcţionează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Copilului Bacău, aflată în subordinea Consiliului Judeţean, care oferă servicii complexe de asistenţă 
socială pentru toate localităţile din judeţ, având în structura sa inclusiv centre rezidenţiale pentru copii 
şi adulţi. Cu toate acestea, Direcţia nu dispune de astfel de centre în zona  Moinești, astfel încât 
beneficiarii din zonă trebuie să fie transportaţi la locaţiile din Bacău, Onești, Comănești, Târgu Ocna, 
Ungureni, Răcăciuni, Dărmănești, Răchitoasa, etc. De menţionat este şi faptul că în Municipiul 
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Moinești există şi o serie de furnizori privaţi de servicii sociale (asociaţii, fundaţii), precum Asociația 
”Sf. Voievozi”, care administrează un centru rezidențiale pentru persoane vârstnice.  

În acest context, Primăria Moinești a demarat refacerea unei clădiri degradate  și transformarea 
acesteia într-un Complex Integrat de Servicii Sociale pentru copii, vârstnici și alte categorii 
defavorizate, proiect în valoare de 3,35 mil. lei, co-finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Acest complex va avea o suprafaţă de 
1.942 mp și va cuprinde: 

- Centrul de zi pentru copii; 

- Centrul de primire în regim de urgență (adăpost de noapte); 

- Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice.  

Numărul total de beneficiari va fi de 25 de copii, 20 de persoane vârstnice și 45 de de persoane fără 
adăpost.  

Cu toate acestea, capacitatea infrastructurii sociale este insuficientă în raport cu cererea în creștere de 
servicii sociale, mai ales în cazul persoanelor vârstnice.  

 

8. Educaţie 

În Municipiul Moinești funcţionau, în anul 2012, 12 unităţi de învăţământ şi o unitate conexă, 
respectiv : 

a) 6 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică : 

- Școala Generală ”Ștefan Luchian”; 

- Școala Generală ”George Enescu”; 

- Şcoala Generală ”Alexandru Sever”; 

- Școala Generală ”Tristan Tzara”; 

- Liceul Teoretic ”Spiru Haret”; 

- Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu”.  

b) 6 unităţi de învăţământ arondate celor cu personalitate juridică : 
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- Grădiniţa cu program normal ”Degețica”; 

- Grădiniţa cu program normal ”Ghiocel”; 

- Grădiniţa cu program normal ”Cheița de aur”; 

- Grădiniţa cu program prelungit ”Ion Creangă”; 

- Grădiniţa cu program prelungit ”Pinnochio”; 

- Grădiniţa cu program prelungit ”Prichindelul”. 

c) o unitate conexă : 

- Clubul Copiilor – care reuneşte mai multe cercuri de elevi, printre care cele mai active sunt 
cele de muzică și dans popular. 

Spre comparaţie, în anul 2006, la nivelul oraşului funcţionau 19 de unităţi de învăţământ, toate cu 
personalitate juridică. Scăderea numărului de unităţi de învăţământ şi comasarea acestora este 
rezultatul scăderii populaţiei de vârstă şcolară, pe fondul reducerii natalităţii şi a migraţiei externe a 
populaţiei.  

La nivelul anului 2011, populaţia şcolară totală de la nivelul localităţii era de 5.176 de preşcolari şi 
elevi, ceea ce reprezintă 23,8% din populaţia totală a oraşului (o parte dintre elevi îşi au totuşi 
domiciliul în comunele învecinate). Faţă de anul 2006, populaţia şcolară a scăzut cu 14,3%.  

Dintre cei 5.176 de elevi şi preşcolari, 825 sunt înmatriculaţi în grădiniţele de copii, 1.901 în şcolile 
generale (862 în învăţământul primar şi 1.039 în cel gimnazial), 2.368 în licee, iar 82 în şcolile 
profesionale şi de maiştri.  

Figura nr. 31 – Evoluţia populaţiei şcolare din Municipiul Moinești, pe niveluri de studii, în perioada 
2006-2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

După cum se poate observa, în perioada 2006-2011, a crescut numărul elevilor de liceu (+30,5%), ca 
urmare a creşterii gradului de cuprindere a populaţiei, dar şi a scăderii interesului pentru învăţământul 
profesional. Pe de altă parte, numărul elevilor din ciclul primar şi gimnazial a scăzut cu 28,4%, pe 
fondul scăderii dramatice a natalităţii din ultimele două decenii. O creștere ușoară s-a înregistrat doar 
în cazul preșcolarilor, ca urmare a creșterii gradului de cuprindere al copiilor în sistemul de educație.  

De remarcat este şi faptul că, anual, aproximativ 300-350 de absolvenţi ai clasei a 8-a din localităţile 
rurale învecinate se înscriu la cele două licee din Moinești, cei mai mulţi provenind de la școlile 
generale din Berești-Tazlău, Zemeș, Solonț, Strugari, Pârjol, Poduri, Berzunți, Magirești, Balcani, 
Scorțeni, etc.   

În anul 2011, în unităţile de învăţământ din Municipiul Moinești îşi desfăşurau activitatea 302 cadre 
didactice, în scădere cu 16,8% faţă de anul 2006. Dintre aceştia, 43 sunt educatori, 43 învăţători, 74 
profesori din ciclul gimnazial, iar 142 sunt profesori de liceu. Scăderea numărului de cadre didactice, 
mai ales în învăţământul primar şi gimnazial, a fost determinată de scăderea considerabilă a 
populaţiei şcolare.  

Figura nr. 32 – Evoluţia numărului de cadre didactice din unităţile de învăţământ din Municipiul 
Moinești, pe niveluri de învăţământ, în perioada 2006-2011 
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La nivelul anului 2011, în Municipiul Moinești exista, în medie, un cadru didactic la 17,1 elevi, sub 
media judeţeană (15,9) şi naţională (15,4).  

Unităţile de învăţământ din Moinești dispuneau, în 2011, de următoarea infrastructură : 

 117 săli de clasă şi cabinete şcolare (152, în 2006); 

 35 de laboratoare şcolare (38, în 2006); 

 4 săli de gimnastică (5, în 2006); 

 15 ateliere şcolare (27, în 2006); 

 5 terenuri de sport (7, în 2006); 

 249 de PC-uri (177, în 2006).  

În medie, la nivelul localităţii, în fiecare sală de clasă studiază 44,2 elevi, peste media judeţeană (29,7 
elevi/sală de clasă) şi naţională (32,8). In comparaţie cu media judeţeană şi naţională, infrastructura 
educaţională de la nivelul localităţii este deficitară la dotarea cu săli de gimnastică, terenuri de sport, 
PC-uri, etc.   

În pofida sumelor semnificative alocate de la bugetul local şi de stat pentru modernizarea unităţilor de 
învăţământ din localitate, sunt încă necesare lucrări de extindere, reabilitare, modernizare şi dotare, 
respectiv : 

- amenajarea de locuri de joacă în grădiniţe ; 
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- reabilitarea termică a clădirilor, în vederea reducerii consumului de energie ; 

- dotarea cu instalaţii de producere a energiei din surse regenerabile ; 

- reabilitarea şi extinderea clădirilor, inclusiv a sălilor de sport ; 

- dotarea laboratoarelor şcolare cu aparatură modernă ; 

- amenajarea unor ateliere şcolare.  

Oferta educaţională a celor două licee este una diversificată şi cuprinde următoarele specializări : 

a) Liceul Teoretic ”Spiru Haret” – 196 de locuri/an : 

- Matematică-Informatică; 

- Științe ale Naturii; 

- Filologie; 

- Științe Sociale. 

Liceul a fost înfiinţat în 1952, fiind extins în 1955, respectiv 1962, fiindu-i adăugate un corp nou și un 
internat în 1977, respectiv în 1988. În perioada 1977-1990, liceul a avut profil industrial.   

Liceul dispune de 24 de săli de clasă, 2 cabinete, 5 laboratoare, sală și teren de sport, bibliotecă, 
centru de informare, internat și cantină.  

b) Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu” – 364 de locuri/an: 

- Protecția Mediului; 

- Economic; 

- Turism și alimentație; 

- Electric; 

- Electronică-Automatizări; 

- Industrie textilă și pielărie; 

- Mecanică.  
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Colegiul tehnic are o istorie de peste 60 de ani. În anul 1949 se înfiinţează şcoala de meserii numită 
“Vasile Roaită”, care pregătea muncitori în domeniul petrolier: sondor grainic, mecanic pompe. 
Nevoia de muncitori calificaţi pentru petrol, va determina evoluţia ascendentă a acestei şcoli.  

Din anul 1949 până în anul 1971 ea este doar şcoala profesională, pregătind muncitori calificaţi în 
domeniul petrolului. În anul 1971, în Moineşti apare Liceul Industrial de Petrol, care va funcţiona în 
acelaşi local cu şcoala profesională. Prin decretul 279/1973 unităţile care funcţionează cu cel putin 
două instituţii de învăţământ (liceu, scoală profesională şi de maiştri) sunt organizate în grupuri 
şcolare. Prin urmare, Şcoala profesională din 1949 va deveni Grupul Şcolar Industrial de Petrol 
Moinești şi, apoi, Grup Şcolar Industrial de Petrol „Grigore Cobălcescu” Moineşti.  

În prezent, Colegiul dispune de 3 corpuri de școală, un cămin cu 300 de locuri, o cantină (300 de 
locuri), sală de sport, 14 ateliere-școală, două terenuri de handbal, un teren de fotbal, o bibliotecă cu 
34.000 de volume, spălătorie, poligon auto, 3 laboratoare și 9 cabinete.  

Cu toate acestea, rezultatele elevilor de la cele două licee la examene sunt foarte diferite. Astfel, la 
Liceul Teoretic ”Spiru Haret”, promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost de peste 70% 
(chiar 100% în anul 2010), în perioada 2009-2012, în timp ce la Colegiul Tehnic ”Grigore 
Cobălcescu” a variat între 13 și 85%.  

Dintre cei aproximativ 500 de elevi care îşi finalizează anual studiile liceale în Moinești, cei care 
optează pentru a-şi continua studiile în ciclul universitar, aleg centrele universitare Iași, Bacău, 
București, în condiţiile în care în localitate nu funcţionează unităţi de învăţământ superior.   

De asemenea, trebuie menţionat şi faptul că în localitate nu funcţionează furnizori publici sau privaţi 
de servicii de formare profesională, aceştia desfăşurându-şi activitatea în Municipiul Bacău sau 
Onești.   

În cadrul proiectului ”Formarea profesională și promovarea utilizării noilor tehnologii pentru 
angajații din domeniul petrolului și gazelor”, co-finanțat din Fondul Social European, prin POS DRU 
2007-2013, s-au derulat cursuri de perfecționare pentru personalul din domeniul petrolier de la 
nivelul municipiului. De asemenea, începând din anul 2012, la Moinești funcționează o reprezentanță 
a Camerei de Comerț și Industrie Bacău, care oferă mai multe programe de formare profesională.   

 

9. Sănătate  

La nivelul anului 2011, în Municipiul Moinești funcţionau următoarele unităţi medicale : 
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- 2 spitale (unul public și unul privat) ; 

- 2 ambulatorii intergrate spitalelor (unul public și unul privat) ; 

- 1 dispensar medical (public); 

- 1 cabinet medical şcolar (public); 

- 8 cabinete ale medicilor de familie (7 publice și unul privat); 

- 14 cabinete stomatologice (din care 6 publice și 8 private); 

- 13 cabinete medicale de specialitate (private); 

- 9 farmacii şi puncte farmaceutice (din care una privată și 8 private); 

- 1 creșă; 

- 6 laboratoare medicale (din care 5 publice și unul privat) ; 

- 5 laboratoare private de tehnică dentară.  

În utlimii 7 ani, reţeaua de unităţi medicale din oraş s-a restructurat semnificativ, în sensul desfiinţării 
unor dispensare medicale de stat şi a policlinicii, respectiv înfiinţarea a numeroase cabinete medicale, 
farmacii, cabinete stomatologice, laboratoare medicale, laboratoare de tehnică dentară, preponderent 
private. 

Spitalul Municipal de Urgență Moinești este cea mai impoartantă unitate medicală cu paturi din 
partea de nord-vest a Județului Bacău şi deserveşte o zonă de circa 150.000 de locuitori. Înființat în 
1973, spitalul dispune în prezent de următoarea structură organizatorică : 

- Secţie Chirurgie Generală (cu Compartimentele: Arși, Chirurgie Laparoscopică, Oftalmologie, 
O.R.L., Urologie, Neurochirurgie) – 78 de paturi, 4 blocuri operatorii, săli de pansamente, 
saloane și rezerve, sală de mese, deservită de 8 medici, 15 asistente, 13 infirmiere și 3 
îngrijitoare; 

- Secţie de Obstretică-Ginecologie (cu Compartimentele de Neonatologie, Prematuri, Obstretică 
Patologică, Terapie Intensivă Neonatologie) – 55 de paturi, dispune de rezerve moderne și de 
aparatură performantă (achiziționate printr-un proiect PHARE), fiind deservită de 9 medici, 
23 de asistente medicale, 8 infirmiere și 3 îngrijitoare; 
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- Secția Medicină Internă (cu Compartimentele: Diabet Zaharat-Nutriție-Boli Metabolice, 
Nefrologie, Geriatrie-Gerontologie, dar și cu paturi pentru Oncologie, Dermatologie, 
Alergologie) – 77 de paturi, deservită de 10 medici, 12 asistente medicale, 7 infirmiere și 4 
îngrijitoare  

- Secţie de Boli Infecţioase – 25 de paturi, 2 medici, 6 asistente medicale, 4 infirmiere și 2 
îngrijitoare; 

- Secţie de Pneumologie (cu Compartimentele Pneumologie și Fiziologie, inclusiv Dispensar 
TBC) – 25 de paturi, 1 medic, 2 asistente medicale și 2 îngrijitoare; 

- Secția ATI – 23 de paturi, 4 medici, 22 de asistente, 10 infirmiere, 1 îngrijitoare, 1 tehnician 
aparatură medicală, 1 psiholog și un kinetoterapeut; 

- Secția Pediatrie – 27 de paturi, 4 medici, 9 asistente și 7 infirmiere; 

- Compartiment Neurologie – 12 paturi, 2 medici, 2 asistente și 2 infirmiere; 

- Compartiment Cardiologie – 20 paturi, 2 medici, 1 infirmieră și 1 îngrijitoare; 

- Compartiment Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie – 16 paturi, 2 medici, 2 
kinetoterapeuți, un profesor CFM și 3 asistente medicale, dispune de bază de tratament și sală 
de kinetoterapie; 

- Compartiment Ortopedie și Traumatologie – 10 paturi, 2 medici, 1 ghipsar, 3 asistente 
medicale și o infirmieră; 

- Compartiment Gastroenterologie – 20 de paturi, 2 medici, 2 asistente medicale și infirmiere; 

- Compartiment Urologie – cu un medic și o asistentă; 

- Compartiment Psihiatrie – cu 14 paturi, un medic, o asistentă și un psiholog; 

- Stație de hemodializă – cu 2 medici, 6 asistente, 2 tehnicieni, 1 psiholog și 3 infirmiere; 

- Compartiment Primiri Urgențe – care dispune inclusiv de sistem de telemedicină; 

- Ambulatoriul Integrat – cu 17 cabinete medicale (Medicină Internă, Cardiologie, Recuperare 
și Balneologie, Chirurgie Generală, Obstretică-Ginecologie, ORL, Pediatrie, Neurologie, 
Ortopedie și Traumatologie, Oftalmologie, Psihiatrie, Diabet și Boli de Nutriție, Deramto-
Venerologie, Gastroenterologie, Urologie, Psihologie, Pneumologie) – cu 24 de medici, 14 
asistente, 2 îngrijitoare, 2 kinetoterapeuți, 1 ghipsar.  
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De asemenea, spitalul dispune de bloc operator, sterilizator, farmacie, laborator de analize medicale, 
labarator de radiologie şi imagistică medicală, compartiment de prevenire şi control al infecţiilor 
nozocomiale, compartiment anatomie-patologică.  

Numărul de bolnavi internați a fost, în anul 2010, de 19.897, cei mai mulți în secțiile de interne, 
obstretică-ginecologie, pediatrie, infecțioase. Față de anul 2006, numărul de pacienți internați a 
crescut cu 24%. În plus, alte câteva mii de persoane care s-au prezentat în regim de urgență au fost 
orientate către medici specialiști sau medici de familie. Dintre aceștia, peste 80% provin din alte 
localități. Pe de altă parte, aici se realizează anual peste 3.000 de intervenții chirurgicale (inclusiv 
laparoscopice, încă din 1995).  

Spitalul dispune, încă din 2008, de un departament de cercetare propriu, care a generat un output 
științific considerabil (articole științifice, participări la conferințe, granturi de cercetare, parteneriate, 
etc.).  

În prezent, unitatea medicală este una dintre cele mai moderne din zona Moldovei, dispunând de 
echipamente de ultimă generație, de personal medical înalt calificat, de o ofertă foarte diversificată de 
servicii medicale și de singurul platou paraclinic din județ.  

În ultimii ani, unitatea medicală a implementat următoarele proiecte de investiții: 

1) Extinderea Compartimentului Primire Urgențe – finanțat cu 750.000 Euro, de Consiliul Local 
Moinești și Consiliul Județean Bacău – constă din lucrări de amenajare, dotare cu aparatură medicală 
de urgență, inclusiv o unitate mobilă de reanimare și terapie intensivă, cu stații de emisie-recepție 
radio și creșterea numărului de personal; 

2) Implementarea sistemului de telemedicină și teleconferințe la UPU-SMURD Moinești – proiect 
sprijinit de compania OMV PETROM; 

3) Amplasare și construcție Heliport pentru sistemul SMURD (250.000 Euro); 

4) Modernizare și echipare Ambulatoriu Integrat – în valoare de 3,5 mil. lei, cofinanțat din POR 
2007-2013, a constat din amenajarea a 1014 mp de spații și dotarea cu peste 400 de echipamente și 
mobilier, fiind înființate 6 noi cabinete, de care beneficiază peste 75.000 de persoane; 

5) Implementarea unui sistem informatic integrat – în valoare de 1,2 mil. Euro, cofinanțat din 
Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013; 

6) Reabilitarea termică a clădirii spitalului – o investiție de peste 100.000 Euro; 

7) Dotarea spitalului cu un tomograf – cu o valoare de 250.000 Euro; 
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8) Reabilitare bloc alimentar – investiție de 30.000 Euro, realizată din fonduri proprii; 

9) Reabilitare și modernizare Secția Boli Infecțioase și Pneumologie – 50.000 Euro, realizat din 
fonduri proprii.  

La nivelul anului 2011, spitalul dispunea de 402 de paturi, în creștere față de cele 356 existente în 
2006. Creşterea numărului de paturi de la acest spital poate fi pusă pe seama creşterii gamei de 
servicii medicale oferite, a inaugurării de noi secţii şi compartimente, dar şi a creşterii adresabilităţii, 
în condiţiile în care unele spitale din judeţ au fost închise.  

De asemenea, la Moineşti funcţionează o unitate medicală privată – Clinica MALP, construită în 
2005, care asigură asistenţă medicală de specialitate (spitalicească, ambulatorie, medicină de familie, 
farmaceutică). Clinica are secţii de: Boli Cronice, Îngrijiri Paleative, Spitalizare de zi, Cabinet de 
Medicină de Familie, Ambulatoriu de specialitate (Gastroenterologie, Obstretică-Ginecologie) şi o 
farmacie. Clinica are un număr total de 50 de paturi (faţă de 25, în 2006) şi dispune de 2 medici, 7 
asistente, 3 infirmiere şi 3 îngrijitoare. În anul 2011, s-au înregistrat 755 de internări şi 1.733 de 
bolnavi trataţi în regim de spitalizare de zi.  

Prin urmare, numărul total de paturi de spital (publice şi private) din Municipiul Moineşti a fost de 
452, în creştere cu 71 faţă de 2006 (+18,6%), în timp ce la nivel judeţean şi naţional numărul acestora 
a scăzut cu peste 5%.  

În medie, în Moineşti existau, în 2011, 20,7 paturi la o mie de locuitori, peste media judeţeană (4,7‰) 
şi naţională (6‰). Totuşi, trebuie avut în vedere că spitalul deserveşte şi populaţia din comunele 
învecinate, un areal care totalizează circa 150.000 de locuitori, context în care numărul de paturi la 
1.000 de locuitori deserviţi este de circa 3, nivel similar cu valorile medii de la nivel judeţean şi 
naţional.  

Figura nr. 33 – Numărul de paturi de spital din Municipiul Moinești, în perioada 2006-2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 
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La nivelul anului 2011, în Municipiul Moineşti îşi desfăşurau activitatea următoarele cadre medicale: 

- 93 de medici (dintre care 5 în sistemul privat), dintre care 8 medici de familie; 

- 13 medici stomatologi (dintre care 7 în sistemul privat) ; 

- 10 farmacişti (dintre care 8 în sistemul privat) ; 

- 243 de cadre medicale medii (dintre care 48 în sistemul privat).  

Figura nr. 34 – Evoluţia numărului de cadre medicale din Municipiul Moineşti, în perioada 2006-
2011 
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Sursa : Institutul Naţional de Statistică. Baza de date TEMPO Online, 2012 

 

Faţă de anul 2006, numărul de cadre medicale a crescut pentru toate categoriile (medici, stomatologi, 
farmacişti, cadre medii), în primul rând ca urmare a dezvoltării Spitalului Municipal de Urgenţă. În 
anul 2011, la nivelul Municipiului Moineşti, exista un medic la 234 locuitori, faţă de o medie 
judeţeană de 602 de locuitori şi una naţională de 406. În ceea ce priveşte nivelul de deservire al 
populaţiei cu stomatologi, la nivel de localitate există un stomatolog la 1.676 de locuitori, peste media 
judeţeană (1.833), dar sub cea naţională (1599). De asemenea, numărul de locuitori deserviţi în medie 
de un cadru mediu (90) este mai mic în comparaţie cu valoriile medii de la nivel judeţean şi naţional. 
Totuşi, trebuie avut în vedere încă o dată faptul că personalul medical din localitate deserveşte o zonă 
cu o populaţie de circa 5 ori mai numeroasă decât cea a oraşului propriu-zis.  

Raportul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Bacău cu privire la starea de sănătate a populaţiei 
în anul 2011, reflectă o creştere a morbidităţii la majoritatea bolilor (mai ales cele de aparat 
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circultator, respirator, digestiv, neoplasme, etc.), pe fondul îmbătrânirii populaţiei, a accesului dificil 
la servicii medicale de calitate, a stilului de viaţă nesănătos, al poluării, etc. Prin urmare, este de 
aşteptat ca cererea de servicii medicale să crească continuu în următorii ani.  

 

10. Cultură şi sport 

În Municipiul Moineşti îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii de cultură : 

- Biblioteca Municipală “Ştefan Luchian” – cu un număr de peste 50.000 de volume, este 
implicată în organizarea a numeroase manifestări culturale: expoziţii, momente poetice, etc. În 
anul 2012, la nivelul bibliotecii a fost inaugurat un nou spaţiu expoziţional – Galeriile 
“MansArta”; 

- Galeriile de Artă “Geneza” – care găzduiesc diferite expoziţii, vernisaje şi alte evenimente 
culturale de la nivel local. Spaţiul galeriilor a fost reabilitat şi reintrodus în circuitul cultural în 
anul 2012; 

- Clubul “Lira” – construit în 1954, a fost, timp de aproape 50 de ani, principala instituţie 
culturală a municipiului, aici funcţionând o sală de spectacole şi un foarte popular 
cinematograf, ambele închise după 2001. În prezent, municipalitatea investeşte în reabilitarea 
clădirii şi amenajarea unei săli moderne de spectacole cu cinematograf, a unei săli multimedia 
pentru conferinţe şi simpozioane, precum şi a unor spaţii de birouri, urmând ca acesta să 
devină Casa de Cultură Municipală.  

De asemenea, pe lângă biblioteca municipală, la nivelul localităţii există 8 biblioteci şcolare în 
unităţile de învăţământ din oraş, în scădere faţă de cele 9 înregistrate în 2006, pe fondul închiderii 
unora dintre acestea. În total bibliotecile din Moinești dispuneau, în 2011, de 195.131 de volume (9 
volume/locuitor), peste media judeţeană (7,3) şi  naţională (8,1). În anul 2011, la nivelul celor 10 
biblioteci din oraş, existau 4.764 de cititori activi (21,9% din populaţia totală a oraşului), pentru care 
s-au eliberat 132.041 de volume. Numărul de cititori activi înregistraţi la nivelul bibliotecilor a scăzut 
în ultimii ani, o dată cu reducerea numărul de elevi, principala categorie de beneficiari.  

După cum am indicat pe larg în subcapitolul 6.4., în localitate se desfăşoară anual numeroase 
evenimente culturale (festivaluri, expoziţii, simpozioane, lansări de carte, etc.), la care participă atât 
locuitorii oraşului, cât şi din ţară şi străinătate.  

De asemenea, în localitate există mai multe puncte de desfacere a presei locale, naţionale şi 
internaţionale. În plus, Consiliul Local editează şi distribuie cu regularitate un Buletin Informativ. 
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Peste 95% dintre locuinţele din localitate au abonament la serviciile de televiziune, iar aproape 50% 
beneficiază de conexiune la internet.  

În domeniul sportiv, cel mai bine reprezentat este fotbalul. În localitate îşi desfăşoară activitatea 
CSM “Petrolul” Moineşti, echipă înfiinţată în 1948 şi care joacă în Liga a III-a, şi este sponsorizată 
de Consiliul Local. Echipa dispune şi de un teren de fotbal omologat pentru competiţii judeţene – 
Stadionul “Petrolul”, cu circa 4.000 de locuri. Stadionul nu a beneficiat de investiţii semnificative 
de la înfiinţarea sa, dispunând de 2 terenuri cu bitum. Cu toate acestea, municipalitatea a investit în 
ultimii ani în întreţinerea gazonului, reamenajarea vestiarelor, etc. Clubul are, mai recent, şi o echipă 
de baschet feminin, de ping-pong, de şah, etc. De asemenea, în domeniul artelor marţiale (qwan ki 
do) funcţionează Clubul Sportiv “Phoenix”, care realizează antrenamentele în sala de sport a Şcolii 
Generale “George Enescu”, respectiv Clubul Sportiv “Mas Omaya” (karate), ambele private. Pe 
lângă stadion, în municipiu mai există şi terenuri de tenis cu bitum, pe Str. Zorilor, administrate de 
municipalitate, dar care nu au fost modernizate.  

După cum am indicat şi în alte capitole, Ştrandul din Lucăceşti se află în proprietatea și 
administrarea municipalității, fiind depus un proiect pentru modernizarea și redeschiderea acestuia.   

De asemenea, există diferite competiţii sportive locale între echipele unităţilor de învăţământ din oraş, 
care se derulează pe terenurile şi sălile de sport ale acestora. Pentru sportul de amatori au fost 
amenajate de către investitori privaţi mai multe precum şi săli de aerobic şi fitness, etc.  

Pe lângă finalizarea lucrărilor de reabilitare şi transformare a Clubului LIRA în Casa de Cultură 
Municipală, autorităţile locale doresc construcţia unui Muzeu al Patrimoniului, un complex muzeal cu 
mai multe secţii: 

- Secţia de etnografie, folclor, datini, meşteşuguri şi tradiţii strămoşeşti din zona Moineştiului ; 

- Secţia de istorie a petrolului şi istorie locală ; 

- Secţia de studiu şi cercetare a vieţii şi operei lui Tristan Tzara şi a dadaismului ; 

- Secţia de artă modernă contemporană.  

În ceea ce priveşte activitatea cultelor, se remarcă existenţa Protopopiatului Ortodox Moineşti, cu 10 
biserici, a unei biserici catolice, a unei biserici adventiste, a unei case de rugăciune, a unei sinagoge 
evreieşti şi a unei biserici penticostale.  

11. Siguranţa cetăţeanului 
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În scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, a prevenirii şi combaterii infracţiunilor, a pazei 
bunurilor aparţinând domeniul public şi privat, la nivelul Municipiului Moineşti funcţionează 
următoarele instituţii publice: 

- Poliţia Municipiului Moineşti – care are în subordine două secţii rurale; 

- Poliţia Locala  Moineşti – înfiinţată în 2005; 

- Detaşamentul 4 de Jandarmi Moineşti; 

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor.  

În anul 2012, a fost finalizată implementarea sistemului de supraveghere video din Municipiul 
Moineşti, în cadrul proiectului “Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune a 
Municipiului Moinesti prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de 
supraveghere” co-finanţat din Programul Operaţional Regional 2007-2013, cu o valoare totală de 1,78 
mil. lei. Investiţia a constat din: 

- instalarea a 36 de camere de supraveghere fixe şi 27 mobile, în jurul grădiniţelor, şcolilor, 
liceelor, clubului elevilor, pieţei agroalimentare, a monumentelor, a primăriei, a parcurilor, a 
centrului social, a principalelor intersecţii; 

- instalarea reţelei de transmisiuni date – prin fibră optică şi reţea wireless; 

- amenajarea dispeceratului de control al sistemului de supraveghere – cu servere, monitoare, 
UPS, rack-uri, etc.  

 

12. Guvernanţă locală 

12.1. Administrația publică locală 

În Municipiul Moineşti, administraţia publică este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local. 
Administraţia publică din localitate se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei 
locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 
legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Structura 
organizatorică a administraţiilor publice locale reprezintă formalizarea şi repartizarea misiunilor şi 
funcţiilor între diferite subansamble (Direcţii, Departamente, Servicii, Birouri, etc.) definite cu 
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această ocazie, precum şi relaţiile stabilite între subansamblele în cauză. Organigrama este 
reprezentarea vizuală a structurii organizatorice.  

Principalele domenii aflate sub administrarea autorităţilor publice locale sunt: 

a. planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local; 

b. colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi întreţinerea terenurilor pentru 
depozitarea acestora; 

c. distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare şi de epurare a apelor 
uzate şi pluviale; 

d. construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale; 

e. transportul public local; 

f. amenajarea şi întreţinerea cimitirelor; 

g. administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale; 

h. construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare (creşe, 
grădiniţe de copii, şcoli de artă, de muzică); 

i. dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice; 

j. activităţi culturale, sportive, de recreere şi pentru tineret, precum şi planificarea, dezvoltarea şi 
gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activităţi; 

k. amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, realizarea oricăror alte măsuri necesare 

pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale; 

l. instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale şi organizarea oricărei alte activităţi necesare 
dezvoltării economice a unităţii administrativ-teritoriale; 

m. construcţia de locuinţe şi acordarea altor tipuri de facilităţi pentru păturile social vulnerabile, 
precum şi pentru alte categorii ale populaţiei; 

n. organizarea serviciilor anti-incendiu. 

Descentralizarea şi autonomia locală reprezintă elemente constitutive ale oricărui stat democratic. 
Prin împărţirea puterii în stat între autorităţile centrale şi cele locale devine posibilă respectarea 
specificului şi a intereselor particulare ale judeţelor, oraşelor şi comunelor, iar cetăţenilor li se acordă 
posibilităţi sporite de a se manifesta pe plan politic, economic şi social. Administraţia locală, prin 
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caracterul său descentralizat, trebuie să-şi delimiteze şi să-şi asume competenţele exercitate pe 
proprie răspundere, în favoarea şi la dispoziţia populaţiei. 

Descentralizarea administrativă şi a serviciilor publice reprezintă singura formă acceptabilă pentru 
asigurarea participării comunităţilor locale la viaţa politică, economică şi socială a ţării reprezentând 
un proces continuu, progresiv, care evoluează odată cu extinderea capacităţii administrative a 
unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea gestionării eficiente a serviciilor publice aflate în 
responsabilitatea acestora. Prin descentralizare, administraţia publică devine mai eficientă şi mai 
operativă, problemele care interesează populaţia se soluţionează la nivele inferioare, în condiţii de 
oportunitate si de operativitate sporită. 

Necesitatea realizării unor servicii de interes local, precum şi necesitatea dezvoltării economice locale 
au condus autorităţile locale către o colaborare cu o serie de instituţii locale, regionale, naţionale. 
Astfel sub controlul autorităţilor locale, anumite servicii, prin crearea cadrului legislativ necesar, sunt 
prestate de către regii autonome sau societăţi comerciale. 

Primarul, viceprimarul şi secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o 
structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la îndeplinire hotărârile 
Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 
Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul 
colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii. 

În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful 
administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, 
pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice 
locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi 
publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. 

În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea 
devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate 
persoanelor interesate, după caz. 

În calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în 
condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi 
rezolvate prin aparatul de specialitate. 

Primarul este răspunzător de asigurarea ordinii publice şi liniştii locuitorilor, prin intermediul poliţiei, 
jandarmeriei, poliţiei locale, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă 
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solicitărilor sale, în condiţiile legii. În acest sens, el va lua măsuri de interzicere sau de suspendare a 
spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori 
atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică. 

Consiliul Local Moineşti este alcătuit din 19 consilier locali, iar Primăria este condusă de un primar, 
un viceprimar şi un secretar. Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Moineşti cuprinde peste 250 de posturi, organizate după cum urmează : 

- în subordinea Primarului funcţionează Cabinetul Primarului, Administratorul Public, Direcţia 
Economică (cu Serviciul Buget-Contabilitate şi Impozite şi Taxe Locale, Compartimentul Executări 
Silite); Arhitectul Şef şi Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziţii Publice și Investiții 
(cu Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru și Compartimentul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Cadastru și Compartimentul Achiziții Publice; Biroul Investiții, Recepție 
Lucrări și Derulări Contracte); Direcţia Poliţia Locală (cu Serviciul Ordine Publică și 
Compartimentul Monitorizare-Dispecerat și Compartimentul Inspecție); Direcția Creșă; Serviciul 
Voluntar pentru Situații de Urgență; Biroul Cultură, Tineret, Activități Publice și Mediul de Afaceri 
(cu Biblioteca); Biroul Proiecte, IT şi Strategii de Dezvoltare (cu Compartimentul Implementare 
Proiecte); Biroul Piață; Biroul Management Sanitar și Asistență Medicală Comunitară; 
Compartimentul Audit Public; Compartimentul Managementul Sistemelor Integrate și Mediu; 
Compartimentul Protecție Civilă; Compartimentul Autoritate de Autorizare; 

-  în subordinea Viceprimarului funcţionează Compartimentul Fond Locativ, Direcția Utilităţi 
Publice, cu Biroul Financiar-Contabil și Servicii Publice (cu Compartimentul Administrare Servicii 
Publice și Derulări Contracte), Compartimentul Colectare Selectivă a Deşeurilor și Stație de Sortare, 
Biroul Iluminat Public (inclusiv Formaţie de Întreţinere şi Intervenţie și Compartimentul Deservire), 
Compartimentul Transport; Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, cu Compartimentele  
Pășune și Pădure,  Formațiile Reparații și Întreținere (F1, F2, F3), Compartimentul Ecarisaj; 

- în subordinea Secretarului municipiului funcţionează: Biroul Juridic și Contencios;Compartimentul 
Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă; Compartimentul Relații Publice și Documentare; 
Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanelor şi Stare Civilă; Compartimentul Registru Agricol; 
Direcția de Asistenţă Socială; Aparatul de Lucru al Consiliului Local; 

11.2. Structuri asociative ale administrației publice locale 

Municipiul Moineşti face parte, alături de majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, din 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău (A.D.I.B.), înfiinţată în anul 2009, cu scopul de a 
sprijini realizarea lucrărilor ample de reabilitare şi modernizarea a reţelei de alimentare cu apă şi 
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canalizare care se derulează în prezent. În lipsa acestei structuri asociative, realizarea unor investiții 
ample pentru modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare din oraș ar fi fost imposibilă.  

De asemenea, o altă asociaţie de dezvoltare comunitară (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Salubritate Bacău – A.D.I.S.) a fost constituită pentru implementarea sistemului de 
management integrat al deşeurilor din Judeţul Bacău, care a implicat realizarea depozitului ecologic 
de la Nicolae Bălcescu, dar şi alte investiţii consistente la nivelul municipiului.   

Din păcate, aceste asociaţii de dezvoltare intercomunitară nu dispun de resurse proprii şi au o 
capacitate administrativă redusă, ciclul lor de viaţă fiind acelaşi cu al proiectelor de investiţii pentru 
derularea cărora au fost create.  

De asemenea, comunele din jurul Municipiului Moineşti  (Agăş, Asău, Dofteana, Ghimeş-Făget, 
Palanca, Poduri, Dărmăneşti) fac parte din Grupul de Acţiune Locală ”Valea Muntelui”, cu 1.404 km² 
şi circa 60.000 de locuitori, care are déjà un plan de dezvoltare locală, urmând să joace un rol activ în 
implementarea unor proiecte prioritare ale acestor comunităţi.  

Municipiul Moineşti a semnat, de-a lungul timpului, acorduri de înfrăţire cu următoarele localităţi : 

- Cantemir (Republica Moldova); 

- Rosh Pinna (Israel). 

Aceste înfrăţiri s-au materializat în schimburi culturale, turistice şi economice, existând iniţiative 
concrete ale municipalităţii pentru continuarea lor.  

În perioada de programare 2007-2013, Primăria Municipiului Moineşti a implementat proiectului 
“Cresterea eficientei organizationale a unitatii administrativ teritoriale – municipiul Moinesti prin 
implementarea unui program integrat de instruire, de practici in management si de gestiune a formarii 
resurselor umane”, co-finanţat din Fondul Social European, prin PO DCA 2007-2013, adresat 
funcţionarilor publici din localitate, care a cuprins o analiză instituţională, propuneri de reorganizare 
instituţională, estimarea nevoilor de formare, realizarea unui stagiu de bune practici în domeniul 
managementului instituţional.  

Pentru perioada 2014-2020, în vederea eficientizării serviciilor publice și a valorificării de noi 
oportunități de dezvoltare, se recomandă crearea de noi structuri asociative ale administrației publice 
locale și creșterea capacității administrative a celor deja existente.  

O oportunitate care merită explorată în perioada 2014-2020 este crearea unor structuri asociative cu 
localitățile rurale învecinate pentru furnizarea unor servicii publice, care actualmente sunt 

 81 



 

 

 

 

 

 

 

 

externalizate către operatori privați sau în condiții de eficiență economică redusă. Plaja de servicii 
publice oferite ar putea cuprinde servicii de salubritate, de întreținere spații verzi, de transport în 
comun, de construcții și întreținere a imobilelor, de pază, etc. Asocierea municipiului cu comunele 
învecinate ar crea o masă critică de populație care ar face rentabilă furnizarea acestor servicii la un 
nivel calitativ satisfăcător, iar noua structură asociativă ar crea cadrul pentru realizarea de investiții în 
clădiri, echipamente, personal, etc.  

 

12.3. Bugetul local  

În ceea ce priveşte bugetul local, acesta a avut o evoluţie fluctuantă în ultimii ani, fiind influenţat atât 
de ciclurile economice, cât şi de modificările legislative. Astfel, în anul 2012, veniturile totale la 
bugetul local au fost de 39.671.565 de lei, iar cheltuielile de 42.578.971 de lei, rezultând un deficit 
bugetar de 2.907.406  lei.  

Figura nr. 28 – Evoluţia veniturilor la bugetul local al Municipiului Moinești, în perioada 2006-2012 

 

Sursa: Primăria Municipiului Moinești. Calcule proprii pe baza cursului mediu anual leu/euro 
al Băncii Naţionale a României. 

 

După cum se poate observa, nivelul veniturilor la bugetul local a crescut semnificativ, cu 64,4% în 
termeni nominali, faţă de anul 2006, atingând o valoare maximă istorică în anul 2012. Această 
creștere s-a înregistrat în contextul scăderii sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetului local, dar 
și a transferului marilor contribuabili privaţi direct la organele fiscale centrale din Bucureşti. Pentru o 
mai bună comparabilitate a datelor în timp, am prezentat în figura de mai sus şi veniturile totale la 
bugetul local exprimate în echivalent Euro, monedă care este afectată într-o foarte mică măsură de 
fenomenul inflaţionist. În monedă europeană, ritmul de creștere al veniturilor la bugetul local a fost 
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mai puțin alert, astfel că în perioada 2006-2012 acestea au crescut cum 30%. Această creștere a 
veniturilor la bugetul local a avut un impact pozitiv asupra investiţiilor publice de la nivelul 
localităţii, însă rămân insuficient în raport cu nevoile, rezultând necesitatea unei prioritizării atente a 
obiectivelor de investiţii susţinute din resurse proprii.  

În ceea ce priveşte structura veniturilor, în ultimii ani se remarcă o creştere a veniturilor proprii, a 
subvențiilor de la bugetul de stat și a fondurilor europene, în defavoarea cotelor și sumelor defalcate 
din TVA și din impozitul pe venit, ca urmare a unor măsuri legislative. Astfel, în anul 2012, 
veniturile proprii (din taxe și impozite pe proprietate, pe utilizarea bunurilor, amenzi, penalități, din 
prestări de servicii, alte venituri), au ajuns să reprezinte 33% din totalul veniturilor bugetului local, 
37,8% sunt sumele defalcate din TVA, 18,8% sunt cotele defalcate din impozitul pe venit, iar 
subvențiile de la bugetul de stat sau de alte administrații reprezintă 5,5%, iar fondurile europene 
4,9%. Spre comparaţie, în anul 2006, veniturile proprii reprezentau doar 16,3% din totalul veniturilor 
bugetare, cotele defalcate din impozitul pe venit 25,1%, cele din TVA erau de 58,4%, iar subvențiile 
de la bugetul de stat și fondurilor europene erau de doar 0,2%.   

Figura nr. 29 – Structura veniturilor la bugetul local al Municipiului Moinești, în perioada 2006-
2012 
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Sursa: Primăria Municipiului Moinești. Calcule proprii pe baza cursului mediu anual leu/euro 
al Băncii Naţionale a României. 

În valori exprimate în Euro, veniturile proprii ale comunităţii au crescut cu 170,1%, în perioada 2006-
2012, iar transferurile de la bugetul de stat şi cel al U.E. au crescut de 24 de ori. Creşterea veniturilor 
proprii ale localităţii, în condiţiile menţinerii un nivel relativ scăzut al taxelor şi impozitelor locale, 
indică o lărgire a bazei de impozitare, evidentă mai ales în cazul veniturilor pe proprietate 
(concesiuni, închirieri), care au crescut de crica 7 ori. Prin urmare, o contribuție negativă la dinamica 
bugetului local a avut-o doar reducerea cotelor defalcate din impozitul pe venit și TVA, care nu a fost 
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compensată de absorbţia efectivă a fondurilor U.E., în condiţiile în care majoritatea proiectelor care 
beneficiază de finanţări nerambursabile sunt încă în implementare. O analiză concludentă a 
impactului finanţărilor U.E. se va putea face doar la finele anului 2015, când vor fi finalizate (inclusiv 
din perspectiva decontărilor financiare) aceste proiecte.   

Figura nr. 30 – Evoluţia cheltuielilor la bugetul local al Municipiului Moinești, în perioada 2006-
2012 
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Sursa: Primăria Municipiului Moinești. Calcule proprii pe baza cursului mediu anual leu/euro 
al Băncii Naţionale a României. 

Pe de altă parte, cuantumul cheltuielilor bugetare a atins valoarea maximă în anul 2012 (42,58 de mil. 
lei), când s-a înregistrat şi cel mai ridicat deficit bugetar. Față de anul 2006, acestea au crescut cu 
39,7% în Euro, peste ritmul de creștere al veniturilor bugetare (+30%).   

Figura nr. 31 – Structura cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Moinești, în perioada 2006-
2012 
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Sursa: Ministerul Finanţelor Publice. 

În ceea ce priveşte structura cheltuielilor, în anul 2012, cele mai mari sume au fost alocate pentru 
cheltuielile din sfera învățământului (14,5 mil. lei, 34% din total), transportului (7,8 mil. lei, 14,8%), 
asistenței sociale (4,3 mil. lei, 10,2%) și autorităților publice (3,9 mil. lei, 9,2%). Pe de altă parte, 
40,3% din totalul cheltuielilor administrației locale au fost alocate personalului (17,2 mil. lei), 21,8% 
achiziției de bunuri și servicii (9,3 mil.lei), 11,6% activelor nefinanciare (4,9 mil.lei), 10,3% 
proiectelor cu finanțare din fonduri europene (4,4 mil. lei), iar restul pentru dobânzi, rambursări de 
credite, transferuri între unități și alte tipuri de cheltuieli.  

În comparație cu anul 2006, se constată o creștere semnificativă a cheltuielilor cu transporturile (de 3 
ori, în termeni nominali), a celor cu sănătatea (de 7 ori), a celor de asistență socială (de 2,4 ori), 
respectiv a celor cu locuințele, serviciile și dezvoltarea publică (de 3,2 ori), în timp ce cheltuielile cu 
învățământul au crescut cu doar 14%, ceea ce înseamnă o scădere importantă în termeni reali 
(corectați cu rata inflației). Pe de altă parte, în 2006, ponderea cheltuielilor de personal era de 59,5%, 
a celor de bunuri și servicii era de 21,3%, iar cele cu active nefinanciare era de 14,6%.  

Analiza evoluţiei bugetului local al Municipiului Moinești, cu toate elementele sale, în perioada 
2006-2012, ne permite să tragem următoarele concluzii: 
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d) nivelul actual al veniturilor totale ale bugetului local este insuficient pentru a răspunde celor 
mai stringente nevoi ale comunităţii şi generează dificultăţi în asigurarea co-finanţării pentru 
proiectele cu finanţare nerambursabilă; 

e) reducerea administrativă a prelevărilor de la bugetul de stat a afectat negativ bugetele locale, 
care nu au putut fi compensate de absorbţia fondurilor europene, care este lentă şi birocratică; 

f) veniturile proprii ale Consiliului Local sunt în creştere, pe fondul creşterii bazei de impozitare, 
dar și a cuatumului taxelor și impozitelor; 

g) cheltuielile de capital de la bugetul local sunt în creştere, pe fondul investiţiilor tot mai 
ridicate derulate de Consiliul Local, precum şi a co-finanţării proiectelor din fonduri 
europene; 

h) cheltuielile de personal şi cele cu subvenţiile s-au redus substanţial în ultimii ani, pe fondul 
scăderii sau a plafonării acestora, însă impactul pe termen mediu şi lung asupra calităţii 
guvernanţei locale şi incluziunii sociale este unul negativ; 

Pentru perioada 2014-2020, estimăm o creştere moderată a bugetului Consiliului Local, cu o rată 
medie anuală de 10%. În această ipoteză, care ia în considerare exclusiv creşterea veniturilor proprii 
ale Consiliului Local, prin îmbunătăţirea gradului de colectare şi menţinerea taxelor şi impozitelor 
locale la o valoare reală similară cu cea din prezent, cu menţinerea nivelului actual al transferurilor de 
la bugetul de stat şi de la bugetul U.E., veniturile totale ale unităţii administrativ teritoriale ar urma să 
ajungă la circa 10 mil. Euro în 2020.  

Figura nr. 32 – Prognoza veniturilor totale (Euro) ale bugetului local al Municipiului Moinești, în 
perioada 2014-2020 
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Sursă: Calcule proprii. 
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Dacă însă avem în vedere şi o creştere a absorbţiei fondurilor europene, până la un ritm anual de 2-3 
mil. Euro anual, şi o eventuală mărire a taxelor şi impozitelor locale, sustenabilă pe un context 
macroeconomic de creştere economică, bugetul Municipiului Moinești ar ajunge la 18,5-20 mil. Euro 
la finalul intervalului de analiză. 

 

13. Concluzii relevante pentru procesul de planificare strategică 

Din multitudinea aspectelor analizate în cadrul Profilul demografic, social şi economic al 
Municipiului Moineşti (Capitolul I), următoarele probleme/disfuncționalități au fost reținute și 
validate în cadrul structurilor parteneriale constituite și consultate la nivel local, stând la baza 
stabilirii portofoliului de proiecte strategice pentru următoarea perioadă de programare: 

Dezvoltare urbană: 

 peste jumătate dintre locuințele din oraș se găsesc în blocuri construite în perioada comunistă, 
cu un confort termic redus, costuri ridicate de întreținere și cu un impact negativ asupra 
esteticii urbane. 

Infrastructură: 

 mobilitatea populației și a mărfurilor este redusă la nivelul orașului, din cauza stării precare a 
infrastructurii de transport  

 traficul auto în creștere este principala sursă de poluare a aerului de la nivelul localității; 

 46% din lungimea străzilor din localitate este nemodernizată, mai ales în zonele periferice; 

 rețeaua de iluminat public este insuficient modernizată, iar corpurile de iluminat existente sunt 
ineficiente energetic, generând costuri ridicate cu acest serviciu; 

  infrastructura pentru transport ecologic (în special pentru biciclete și pietoni) este insuficient 
dezvoltată, neexistând o alternativă la transportul auto în toate zonele municipiului.  

Economie: 

 numărul de locuri de muncă din domenii cu valoare adăugată ridicată, bine remunerate, din 
municipiu este redus; 

 antreprenorii locali nu beneficiază de suficiente servicii și structuri de sprijinire a afacerilor, 
care să le facă mai competitive pe piața internă și externă; 
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 potențialul de producere a energiei din surse regenerabile (biomasă agricolă și lemnoasă, 
energie solară și eoliană) este încă nevalorificat, în contextul în care prețul combustibililor 
convenționali este în continuă creștere; 

 numărul de investitori străini din zonă este redus, în comparație cu potențialul economic local 
și alte zone ale țării.  

Agricultură: 

 slaba dezvoltare a spiritului asociativ și lipsa unor exploatații agricole de mari dimensiuni 
limitează dezvoltarea agriculturii locale și capacitatea de reprezentare a antreprenorilor din 
domeniu cu marile lanțuri de procesare și desfacere. 

Turism: 

 potențialul turistic natural și antropic, inclusiv patrimoniul imaterial, din zona Moineşti este 
unul deosebit, iar acțiunile de promovare inițiate în actuala perioadă de programare trebuie 
continuate;  

 traseele montane din jurul municipiului nu beneficiază de o infrastructură de semnalizare și 
informare; 

 numărul turiștilor care vizitează orașul și durata sejurului acestora sunt foarte reduse, din 
cauza infrastructurii turistice deficitare și a numărului redus de locuri de cazare.  

Social: 

 numărul copiilor ai căror părinți lucrează în străinătate este foarte ridicat, iar aceștia nu 
beneficiază de centre care să le ofere servicii specializate; 

 numărul persoanelor supuse riscului de sărăcie și de excluziune socială (de ex. persoane de 
etnie romă, persoane care nu au venituri și/sau locuință, etc.) este în creștere, iar serviciile 
sociale oferite acestora sunt insuficiente; 

 Persoanele vârstnice, al căror număr este în creștere, nu beneficiază de suficiente locuri în 
centre rezidențiale și servicii de asistență la domiciliu.  

 numărul de locuințe sociale din localitate este redus în comparație cu cererea. 

Educație: 
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 unitățile de învățământ din localitate, care deservesc și localitățile rurale învecinate, necesită 
investiții suplimentare pentru modernizarea infrastructurii educaționale și adaptarea ofertei 
educaționale la nevoile mediului de afaceri local; 

 la nivelul localității și al întregii zone Moineşti există un deficit de forță de muncă calificată în 
multe domenii, pe fondul migrației externe masive, dar și a numărului redus de furnizori de 
servicii de calificare, recalificare, specializare. 

Cultură și sport: 

 lipsa unor spații corespunzătoare pentru desfășurarea de evenimente culturale și artistice, care 
afectează dezvoltarea turismului local și calitatea vieții locuitorilor; 

 infrastructura sportivă de la nivel local este uzată fizic şi moral (stadion, bazin de înot, terenuri 
de tenis, etc.); 

Guvernanță locală: 

 implemetarea aplicațiilor de tip e-administration la nivelul administrației locale se află într-o 
fază incipientă, în condițiile în care volumul de activitate al acesteia este în creștere; 

 bugetul administrației locale se menține la un nivel scăzut, fiind necesară atragerea de surse 
financiare externe și prioritizarea intervențiilor publice, în cadrul unei viziuni strategice de 
dezvoltare; 

 organigrama Primăriei este doar parțial ocupată, iar activitățile de formare profesională 
continuă a personalului din administrație trebuie continuate 

II. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Dezvoltare Urbană 

Municipiul Moinești este centrul polarizator 

tradiţional al zonei nord-vestice a Județului 

Bacău. În aria de polarizare a oraşului intră 9 

comune cu o populaţie stabilă de peste 33.000 

de locuitori.  

Municipiul Moinești se află în aria de 

polarizare a unor centre urbane de rang 

superior (Bacău, Piatra-Neamț, Iași).   

În baza H.G. nr. 998/2008, Municipiul Conform Planului de Amenajare a 
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Moinești a fost inclus în categoria centrelor 

urbane care pot accesa fonduri pentru 

dezvoltarea infrastructurii urbane, inclusiv de 

transport, a celei economice şi sociale din 

Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională, prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 

Teritoriului Naţional, Municipiul Moinești 

intră în categoria oraşelor mici (Rangul III), 

cu o populaţie stabilă mai mică de 50.000 de 

locuitori.  

Municipiul a dispus de un Plan Integrat de 

Dezvoltare Urbană pentru perioada de 

programare 2007-2013, prin care au fost 

implementate 4 proiecte de dezvoltare urbană 

integrată, co-finanțate din fonduri europene.  

Populaţia oraşului a scăzut cu 14,8%, în 

perioada 1992-2012, pe fondul reducerii 

natalităţii şi a migraţiei externe masive a 

populaţiei.  

Populaţia localităţii are un caracter 

multiconfesional, prin coabitarea diferitelor 

comunităţi religioase (ortodocşi, penticostali, 

romano-catolici, adventiști, baptiști, martorii 

lui Iehova, creștini de rit vechi, etc.). 

11,4% din populaţia domiciliată în localitate 

era plecată temporar din ţară în anul 2011, 

cele mai afectate grupe de vârstă 20-39 de 

ani. La acestea se adaugă un număr important 

de persoane plecate pe termen lung (mai mare 

de un an). 

Ponderea populaţiei vârstnice (60 de ani şi 

peste) este redusă în comparaţie cu media 

judeţeană şi regională, iar ponderea populaţiei 

adulte, apte de muncă este foarte ridicată 

(64,9%).  

Ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) a scăzut 

cu 5 puncte procentuale, în perioada 2002-

2011, iar cel al vârstnicilor a crescut 4 

procente.  

Numărul de locuinţe din localitate a crescut 

cu 1,8%, în perioada 2002-2011, iar suprafaţa 

locuibilă cu 6,3%.   

Natalitatea s-a redus cu 30% în perioada 

2006-2011, rata natalităţii fiind mai redusă 

decât media națională și regională.   

Suprafaţa medie locuibilă a unei locuinţe din 

oraş este de 39,3 mp, în creștere față de 2006 

Rata mortalității infantile din municipiu a fost 

de 17,2‰, în perioada 2006-2011, peste 
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și ușor peste media județeană.  media județeană, regională și națională.   

În perioada 2007-2013, se derulează ample 

lucrări de regenerare urbană (reabilitare 

străzi, spaţii verzi, sistem de supraveghere 

video, etc.), cu finanţare nerambursabilă, 

cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare 

Urbană al Municipiului pentru perioada 

2007-2013.  

Ponderea persoanelor cu studii superioare de 

la nivelul localităţii este scăzută (13,6% în 

2011), deși a crescut cu 5 puncte procentuale 

față de 2002.  

În prezent se află în curs de avizare noul Plan 

Urbanistic General al municipiului.  

Rata divorțialității înregistrată la nivelul 

municipiului a depășit media județeană și 

națională, fenomenul luând amploare după 

1990. 

Municipiul Moinești este parte integrantă a 

unui sistem de așezări urbane de tip 

conurbație – cu 5 orașe și peste 104.000 de 

locuitori.  

Rata nupțialității s-a redus cu 80% în 

perioada 2006-2011, 38% dintre locuitori 

fiind necăsătoriți.  

 Numărul locuinţelor aflate în proprietate 

publică, cu caracter social, a scăzut de la 552 

la 395, în perioada 2002-2011.  

 Multe dintre locuinţele nou-construite, au fost 

amplasate în mod haotic, fără o planificare 

urbanistică riguroasă.  

 Peste 10% dintre locuinţele din oraş nu 

dispun de alimentare cu apă şi canalizare, iar 

45% nu dispun de instalaţie de încălzire 

centrală.  

 Zona industrială a oraşului este doar parţial 

ocupată, infrastructura fiind uzată fizic şi 
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moral. De asemenea, există multe situri 

abandonate de către societatea de exploatare a 

petrolului.  

 Densitatea locuirii este foarte eterogenă în 

intravilanul oraşului, zona centrală fiind 

supraaglomerată.  

 În localitate există un număr de 280 de 

blocuri cu 5.323 de apartamente în blocuri de 

locuinţe cu confort redus și cu o performanță 

energetică foarte scăzută. Acestea generează 

65,4% din emisiile de CO2 din localitate, un 

număr foarte mic de blocuri fiind reabilitate 

termic.  

 Suprafața locuibilă medie/persoană este de 

doar 15,3 mp suprafață utilă, sub media 

județeană, regională și națională.  

 În perioada 2006-2011, la nivelul 

municipiului au fost finalizate 112 locuințe, 

ceea ce reprezintă doar 0,6% din totalul 

locuințelor nou-construite din Județul Bacău.  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

2. Infrastructura 

Municipiul Moinești este străbătut de un DN 

2G, un drum naţional secundar, care leagă 

Moldova de estul Transilvaniei.  

DN 2G se află într-o stare tehnică mediocră şi 

necesită lucrări de reabilitare.  

Drumurile judeţene care leagă municipiul de Transportul urban și inter-urban de călători se 
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comunele învecinate au beneficiat de lucrări 

de reabilitare şi modernizare în ultimii ani.  

asigură cu regularitate de către operatori 

privaţi, oferind servicii satisfăcătoare.  

În perioada 2007-2013, s-au derulat lucrări de 

modernizare a străzilor din zona centrală și 

din Cartierul Lucăcești, inclusiv a traseelor 

pietonale și pentru biciclete.  

Doar 54% dintre străzile oraşului sunt 

asfaltate, restul fiind pietruite sau de pământ. 

Starea fizică a străzilor din oraş este 

nesatisfăcătoare şi generează numeroase 

probleme locuitorilor.  

Oraşul se află la o distanţă de circa 50 km (1 

h) faţă de Aeroporul Internațional Bacău.  

Zona centrală are un trafic congestionat, mai 

ales în perioada de vară, când traficul 

înregistrează valori ridicate. Parcul auto este î 

creștere continuă, punând presiune pe 

infrastructura rutieră a municipiului.  

87,6% dintre locuințele din municipiu sunt 

conectate la rețeaua de alimentare cu apă, iar 

83% la cea de canalizare, procente 

semnificativ mai mari decât media județeană, 

regională și națională.  

Traficul rutier greu străbate o zonă intens 

locuită a municipiului. 

Operatorul regional de apă-canal derulează 

un program amplu de investiții, în cuantum 

de 18,5 mil. Euro, pentru extinderea, 

reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

utilități din Municipiul Moinești.  

Infrastructura feroviară este foarte uzată, iar 

traficul de călători a fost sistat încă din anul 

2001.  

Municipiul Moinești dispune de reţea de 

distribuţie a gazelor naturale încă din 

perioada comunistă, aceasta având un grad de 

acoperire de peste 95% a tramei stradale.   

Reţeaua de distribuţie a apei potabile și de 

canalizare este uzată fizic și moral şi acoperă 

doar 60% din trama stradală existentă în oraş, 

fiind deficitară mai ales în zonele periferice.  

Infrastructura de telecomunicaţii este bine 

dezvoltată, operatorii privaţi punând la 

Consumul de apă potabilă a scăzut cu 69,5%, 

în perioada 2006-2011.  
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dispoziţia cetăţenilor servicii de telefonie 

fixă, mobilă şi de internet la cele mai înalte 

standarde de calitate. 

Municipalitatea a implementat un sistem de 

supraveghere video a principalelor spații 

publice și intersecții din localitate, în cadrul 

unui proiect co-finanțat din fonduri europene.  

Cea mai mare parte a liniilor şi posturilor de 

transformare au durata de viaţă depăşită, 

generând frecvente întreruperi ale furnizării 

de energie electrică către consumatorii din 

localitate 

 Reţeaua de iluminat public necesită lucrări de 

de înlocuire a corpurilor de iluminat cu unele 

ecologice, care să reducă consumul de 

energie. 

 Sistemul centralizat de furnizare a energiei 

termice pentru cele 5.000 de apartamente din 

localitate a fost dezafectat în anul 2005.   

 Numai 54,4% dintre locuinţele din oraş 

dispun de centrale termice, restul fiind 

încălzite cu sobe pe bază de combustibili 

solizi.  

 Infrastructura pentru serviciile de situaţii de 

urgenţă care cuprinde atât pompierii cât şi 

protecţia civilă are o situaţie precară, mai ales 

prin prisma dotărilor.  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

3. Economie 

Zona Moinești dispune de resurse importante Resursele naturale din zonă sunt exploatate la 
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ale solului şi subsolului (hiderocarburi, 

materiale de construcție, păduri, terenuri 

agricole, ape curative, etc.), istoria 

municipiului fiind strâns legată de 

exploatarea petrolului, principala activitate a 

locuitorilor.  

o scară redusă, mai ales o dată cu 

restrângerea activității de extracție a 

petrolului.  

Rata antreprenoriatului (număr de firme la 

1000 de locuitori) de la nivelul municipiului 

(20,7‰) este mai ridicată în comparaţie cu 

media judeţeană şi naţională.  

Activitatea industrială de la nivelul localităţii 

s-a restrâns semnificativ după 1990, pe 

fondul restructurării activității de extracție a 

petrolului, concomitent cu reducerea de circa 

10 ori a personalului din domeniu  

99,8% dintre întreprinderile din oraş sunt 

IMM, 90,7% dintre acestea fiind 

microîntreprinderi.  

Sectorul serviciilor de la nivelul oraşului este 

relativ slab dezvoltat, prin prisma numărului 

mic de locuri de muncă asigurate.  

În oraş au fost inaugurate în ultimii ani multe 

unităţi comerciale moderne, precum şi agenţii 

bancare şi de asigurări, nivelul de deservire 

cu aceste servicii fiind satisfăcător.  

Activităţile agricole generează mai puţin de 

50 de locuri de muncă la nivelul 

municipiului.  

Rata şomajului este una foarte scăzută (sub 

5%), mai redusă decât media judeţeană şi 

naţională, pe fondul numărului foarte mare 

care lucrează în străinătate.  

Numărul de salariaţi din localitate a scăzut cu 

26,7%, în perioada 2006-2011, pe fondul 

închiderii sau restructurării unor mari unităţi 

economice, dar şi a migrării forţei de muncă.  

În Moinești funcționează o reprezentanță a 

Camerei de Comerț și Industrie a Județului 

Bacău, care oferă diferite servicii de afaceri 

întreprinzătorilor locali.   

Nivelul de salarizare este unul foarte scăzut 

în comparaţie cu media naţională, pe fondul 

ponderii ridicate a activităţilor cu valoare 

adăugată redusă (construcţii, industrie uşoară, 

etc.).  

 Potenţialul de producere a energiei din surse 
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regenerabile (solar, eolian, biomasă agricolă 

şi lemnoasă, microhidroenergie) nu este 

valorificat. 

 Sectorul industriei prelucrătoare este unul 

slab dezvoltat la nivelul municipiului, în lipsa 

unor unități de mari dimensiuni. 

 La nivelul municipiului Moinești, nivelul 

investițiilor străine directe este unul foarte 

redus.  

 În Moinești nu funcționează structuri de 

sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, 

incubatoare de afaceri, etc.).   

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

4. Agricultura 

46,8% din suprafaţa administrativă a 

municipiului este acoperită de terenuri cu 

destinaţie agricolă, cele mai multe fiind 

reprezentate de păşuni şi fâneţe.  

Efectivele de animale din localitate au scăzut 

substanţial în perioada 2002-2011 (mai ales la 

bovine, porcine), pe fondul dificultăţilor 

economice cu care se confruntă fermieri, a 

scăderii numărului de gospodării tradiţionale 

şi a migraţiei externe a forţei de muncă.  

Zona Moinești are un profil agricol 

tradiţional, axat pe creşterea animalelor.  

Producţiile medii obţinute la hectar sunt 

inferioare mediei judeţene, regionale şi 

naţionale, din cauza condiţiilor 

pedoclimaterice defavorabile şi a faptului că 

prezintă un handicap natural specific 

În ultimii 10 ani, au crescut efectivele de Agricultura din zona Moinești se bazează 
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ovine, caprine, albine, pe fondul subvențiilor 

acordate de stat micilor fermieri.  

exclusiv pe microexplotaţii individuale, de 

mici dimensiuni (0,65 hectare, în medie), cu 

mijloace de producţie rudimentare, fără a 

exista explotaţii moderne, de mari 

dimensiuni. 

În anul 2013, a fost inaugurată noua Piață 

Agroalimentară din Municipiul Moinești, 

unde micii producători din zonă își pot 

comercializa produsele.  

În zonă există puţine unităţi de procesare a 

produselor agricole, respectiv mici unităţi de 

panificaţie, preparate din carne, produse 

lacatet, însă nu funcţionează nicio unitate de 

mari dimensiuni, în pofida practicării 

tradiţionale a zootehniei. 

 În zona Moinești nu există spaţii de mare 

capacitate pentru depozitarea produselor 

agricole.  

 Promovarea şi valorificarea produselor 

tradiţionale și ecologice este inexistentă, în 

condițiile unui potenţialul însemnat. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

5. Mediu 

Calitatea apelor de suprafaţă, a celor freatice 

şi a apei potabile distribuite populaţiei din 

Moinești este una satisfăcătoare şi se 

încadrează în standardele de calitate.  

În zonele fără reţea centralizată de alimentare 

cu apă şi în care aprovizionarea se face din 

fântâni, s-au înregistrat depăşiri ale nivelului 

de poluare cu nitraţi.  

Nivelul de poluare a aerului a scăzut 

semnificativ în ultimii ani, pe fondul 

restrângerii activităţilor industriale, şi se 

Principalele surse de poluare a aerului sunt 

traficul auto în creştere şi sistemele de 

încălzire a locuinţelor bazate pe combustibil 
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încadrează în parametrii normali.  solid (sobe).   

Depozitul de deşeuri neconform din 

Municipiul Moinești a fost închis şi 

ecologizat, în cadrul proiectului de sistem 

integrat de management a deșeurilor, 

dispunând de o stație de biogaz. 

În ultimii ani, s-au înregistrat mai multe 

poluări accidentale cu produse petroliere.  

În Municipiul Moinești există o rezervație 

naturală mixtă (Pădurea cu Pini) și o zonă 

protejată (SPA ”Piatra Șoimului – Scorțeni – 

Gârleni”).  

Spaţiile verzi dintre blocuri sunt parţial 

ocupate de construcţii improvizate și de 

autovehicule și sunt inestetice.  

Stația de epurare Moinești-Nord a fost 

modernizată printr-un proiect PHARE, iar, în 

prezent, se află în curs de execuție lucrări de 

extindere, în paralel cu construcția Stației de 

Epurare Moinești-Sud.  

Colectarea selectivă a deșeurilor se realizează 

doar parțial, în condițiile lipsei unei culturi a 

populației și a agenților economici în acest 

sens, dar și a ponderii scăzute a deșeurilor 

valorificate.  

 Deșeurile municipale generate sunt colectate 

doar parțial, iar o parte  

Colectarea selectivă a deșeurilor se realizează 

de către un operator public, fiind amenajate 

platforme și achiziționate echipamente 

moderne, în cadrul unui proiect PHARE.  

Nu există un inventar exact al suprafețelor 

verzi din municipiul Moinești. 

În perioada 2007-2013, s-au derulat lucrări 

ample de reabilitare și modernizare a Parcului 

Băi, cu fonduri europene, respectiv de 

amenajarea a Parcului Municipal, din zona 
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Osoi, cu fonduri guvernamentale și locale.  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

6. Turism 

Municipiul Moinești este amplasat într-o zonă 

geografică deosebită, beneficiind de peisaje 

unice (Munții Berzunți, Munții Goșmanul, 

Munții Tarcăului, Depresiunea Tazlău-Cașin, 

Cheile Doftanei, etc.), inclusiv de rezervații 

naturale și zone protejate, şi de resurse naturale 

semnificative (păduri, resurse piscicole şi 

cinegetice, ape minerale curative, etc.).   

Infrastructura de semnalizare şi informare a 

traseelor montane și forestiere este 

inexistentă 

Patrimoniul construit este unul relativ bogat şi 

cuprinde biserici, ruine dacice, monumente, 

case memoriale, la acesta adăugându-se 

elementele de patrimoniu imaterial (tradiții, 

obiceiuri, gastronomie, etc.).  

Numărul turiştilor care s-au cazat în unităţile 

de cazare din Municipiul Moinești reprezintă 

doar 0,9% din cele înregistrate în județul 

Bacău.  

Există o tradiție de peste 150 de ani în 

exploatarea izvoarelor de ape curative sulfuros-

feruginoase, utile în tratarea diferitelor 

afecțiuni.   

Durata medie a sejurului turiştilor care 

vizitează zona Moinești este de doar 1,38 

zile, sub media județeană și naţională, piața 

fiind dominată de turismul de tranzit și de 

weekend.  

Zona Moinești are un potențial deosebit de 

dezvoltare a turismului montan, balnear și de 

sănătate, istoric și cultural, de relaxare și 

agrement, respectiv ecologic.  

Indicele de utilizare netă a capacităţii de 

cazare din Municipiul Moinești este de doar 

6,1%, de 3 ori sub media judeţeană şi 

naţională.  

În ultimii ani, au fost inaugurate unele mici În zona Moinești nu funcţionează niciun 
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unități de cazare (pensiuni, moteluri) și unități 

de alimentație publică 

centru de informare şi promovare turistică.  

Numărul de sosiri și înnoptări în unitățile de 

cazare a crescut semnificativ în perioada 2011-

2012.  

Infrastructura de cazare și tratament din 

Moinești este una deficitară – sub 150 de 

locuri, la nivelul orașului și comunelor 

învecinate (nu există nici un hotel, nicio bază 

de tratament, tabere școlare, centre de 

vânătoare, centre de agrement – aquapark-uri, 

restaurante cu specific local, locuri de 

camping, etc.). 

În ultimii ani, Municipiul Moinești  găzduit tot 

mai multe evenimente care atrag turişti şi 

vizitatori, crescând vizibilitatea localităţii 

(Festivalul Datinilor și colindelor, Expoziția 

anuală de creație populară, de artă fotografică 

și video, simpozioane, expoziții muzeale, 

tabără anuală de pictură și sculptură).  

 

În prezent se află în curs de implementare un 

proiect finanţat de fonduri europene pentru 

promovarea turistică a municipiului Moinești, 

prin organizarea de evenimente, tipărirea și 

distribuirea de materiale promoționale, crearea 

unui portal web, etc.  

 

Parcul Băi, care găzduiește izvoarele de ape 

minerale curative, a fost reabilitat și modernizat 

în cadrul unui proiect co-finanțat din fonduri 

europene.  
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

7. Social 

La nivelul Primăriei Municipiului Moinești 

funcționează un Serviciu Public de Asistență 

Socială, care oferă o gamă diversificată de 

servicii persoanelor supuse excluziunii 

sociale (cantină de ajutor social, servicii de 

informare, consiliere, de tip rezidențial, etc.). 

Oraşul se confruntă cu probleme sociale 

specifice (îmbătrânirea populaţiei, numărul 

mare de copii ai căror părinţi se află în 

străinătate, accentuarea fenomenului de 

sărăcie în rândul unor grupuri sociale 

vulnerabile, etc.).  

În prezent, Primăria amenajează un Complex 

Integrat de Servicii Sociale (pentru copii, 

vârstnici și persoanele fără adăpost), cu 

finanţare din fonduri europene.  

Numărul populației de etnie romă este în 

creștere și depășește, în realitate, 10% din 

populația stabilă a municipiului, cei mai 

multe persoane din acest grup etnic fiind 

supuse riscului de excluziune socială (lipsa 

locurilor de muncă, rata ridicată a 

abandonului școlar, accesul dificil la servicii 

de sănătate, etc.).  

 În Moinești este înregistrat doar un furnizor 

privat de servicii sociale, care administrează 

un centru rezidențial pentru vârstnici.  

 Numărul de persoane cu venituri reduse sau 

fără venituri de la nivelul municipiului este 

ridicat, iar cel al beneficiarilor de venit minim 

garantat a crescut cu 23%, în perioada 2006-

2011.  

 În pofida investițiilor realizate în ultimii ani 

în domeniul infrastructurii sociale, 

capacitatea centrelor rezidențiale și de zi 

pentru copii, vârstnici și alte categorii de 
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persoane defavorizate este insuficientă în 

raport cu cererea.  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

8. Educaţie 

Gradul de cuprindere în învăţământul 

preşcolar şi liceal a crescut în ultimele două 

decenii.  

Populaţia şcolară din Municipiul Moinești a 

scăzut cu 14,3%, în perioada 2006-2011, pe 

fondul reducerii dramatice a natalităţii.  

Numărul elevilor de liceu a crescut cu 30,5%, 

în perioada 2006-2011, cele două licee din 

localitate atrăgând anual peste 300 de 

absolvenţi de învăţământ gimnazial din 

localităţile învecinate. 

După 1990, reţeaua de unităţi şcolare a fost 

restructurată pe fondul scăderii populaţiei 

şcolare, prin desfiinţarea a 7 unităţi de 

învăţământ şi comasarea a altor 6.  

În ultimii ani, autoritățile locale au investit 

sume importante în modernizarea și dotarea 

unităților de învățământ din municipiu.  

Numărul de cadre didactice din localitate a 

scăzut cu 16,8%, în perioada 2006-2011.  

Oferta educaţională a celor două licee este 

una diversificată (profil uman, real, 

tehnologic).   

La nivelul localităţi, un cadru didactic 

deserveşte, în medie, 17,1 elevi, peste media 

judeţeană şi naţională.  

 În medie, la nivelul localităţii, în fiecare sală 

de clasă studiază 44,2 elevi, peste media 

judeţeană (29,7 elevi/sală de clasă) şi 

naţională (32,8). 

 În pofida sumelor semnificative alocate de la 

bugetul local şi de stat pentru modernizarea 

unităţilor de învăţământ din localitate, sunt 

încă necesare lucrări de extindere, reabilitare, 
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modernizare şi dotare a acestora.  

 Desfiinţarea şcolilor profesionale şi de 

ucenici.  

 În localitate nu funcţionează unităţi de 

învăţământ superior, absolvenţii de liceu 

orientându-se către centrele universitare Iași, 

Bacău, București, etc. (fenomen de brain-

drain).  

 Grad redus de promovabilitate la Colegiul 

Tehnic ”Grigore Cobălcescu”.  

 În localitate nu funcţionează furnizori publici 

sau privaţi de servicii de formare profesională 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

9. Sănătate 

În ultimele două decenii s-a dezvoltat reţeaua 

de unităţi medicale private din oraş (spitale, 

ambulatorii, cabinete medicale de familie, 

generale şi de specialitate, farmacii, cabinete 

stomatologice, laboratoare medicale, 

laboratoare de tehnică dentară, etc.).  

În ultimii ani, se observă o creştere a 

morbidităţii la majoritatea bolilor, pe fondul 

îmbătrânirii populaţiei, a accesului dificil la 

servicii medicale de calitate, a stilului de 

viaţă nesănătos, a poluării, etc. 

Spitalul Municipal de Urgență din Moinești 

este cea mai importantă unitate medicală din 

partea de vest a județului, cu o ofertă foarte 

complexă de servicii de urgență și personal 

medical calificat, deservind circa 150.000 de 

locuitori.  

Numărul persoanelor internate în Spitalul 

Municipal a crescut cu 24%, în perioada 

2006-2010.  
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Ambulatoriul integrat Spitalului Municipal de 

Urgență a fost modernizat și dotat cu 

aparatură modernă, în cadrul unui proiect co-

finanţat din fonduri europene.  

 

Faţă de anul 2006, numărul de cadre medicale 

a crescut pentru toate categoriile (medici, 

stomatologi, farmacişti, cadre medii), în 

primul rând ca urmare a dezvoltării sectorului 

privat. 

 

Spitalul din Moinești a beneficiat de ample 

investiții pentru modernizarea, dotarea și 

informatizarea unității  

 

Existența unui nucleu de cercetare în 

domeniul medical, în cadrul Spitalului 

Municipal de Urgență.  

 

Numărul de paturi de spital a crescut cu 46, în 

perioada 2006-2011, atât în mediul public, cât 

și în cel privat.  

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

10. Cultură şi sport 

În Moineşti funcţionează o Bibliotecă 

Municipală, cu o activitate intensă.  

La nivelul municipiului nu funcționează o 

casă de cultură, muzee 

Existenţa a două galerii de artă, care au 

beneficiat de lucrări de modernizare și 

găzduiesc numeroase evenimente culturale 

Fondul de carte al bibliotecilor din localitate 

éste insuficient.  

În localitate se desfăşoară anual numeroase Stadionul ”Petrolul” necesită lucrări de 
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evenimente culturale (festivaluri, expoziţii, 

simpozioane, lansări de carte, etc.), la care 

participă atât locuitorii oraşului, cât şi din ţară 

şi străinătate.  

moderizare şi dotare pentru organizarea unor 

competiţii de importanţă judeţeană sau 

naţională.  

În localitate există mai multe puncte de 

desfacere a presei locale, naţionale şi 

internaţionale.  

 

Obiectivul se află în proprietatea 

Municipiului Moinești, fiind depus un proiect 

pentru modernizarea acestuia 

În localitate îşi desfăşoară activitatea echipa 

de fotbal CSM Petrolul, care activează în liga 

a III-a şi este susținută financiar de Consiliul 

Local. De asemenea, există mai multe cluburi 

sportive private și Clubul Sportiv Municipal, 

cu o activitate tot mai diversificată.  

Clădirea fostului Club LIRA se află într-o 

stare avansată de degradare. 

În ultimii ani au fost construite mai multe 

unități de cult (biserici) ale diferitelor 

confesiuni.  

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

11. Guvernanţă locală 

Municipiul Moineşti face parte diferite  

asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

(A.D.I.) pentru implementarea unor proiecte 

de dezvoltare locală (sistemul de alimentare 

cu apă şi canalizare, sistemul integrat de 

management al deşeurilor).  

O parte din posturile din organigrama 

Primăriei nu sunt ocupate în prezent, din 

cauza constrângerilor legale şi bugetare, ceea 

ce îngreunează furnizarea unor servicii 

publice de calitate. 

Comunele din jurul Municipiului Moineşti Capacitatea instituţională a asociaţiilor de 
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sunt asociate într-un Grup de Acţiune Locală 

(G.A.L. Valea Muntelui), care dispune de o 

strategie de dezvoltare, finanţată din fonduri 

comunitare.  

dezvoltare intercomunitară este foarte redusă, 

iar durata lor de viaţă se limitează la ciclul de 

implementarea al proiectelor pentru care au 

fost create.  

Oraşul este înfrăţit cu localităţi din Israel şi 

Republica Moldova, în baza acordurilor de 

cooperare fiind derulate vizite de studiu, 

schimburi economice şi culturale.  

Nivelul scăzut de salarizare din sistemul a 

condus la scăderea capacităţii administrative 

la nivel local, prin scăderea motivaţiei şi chiar 

migrarea personalului.  

În 2011 se observă o creştere substanţială a 

cheltuielilor de capital efectuate de la bugetul 

local, pe fondul investiţiilor semnificative 

derulate de administraţia locală (în special, 

proiectele co-finanţate din fonduri europene).  

Veniturile la bugetul local al Municipiului 

Moineşti s-au menținut la un nivel scăzut, în 

perioada 2007-2011, pe fondul crizei 

economice globale şi a unor măsuri 

legislative.  

În perioada de programare 2007-2013, 

administraţia locală a derulat un proiect, co-

finanţat din Fondul Social European, pentru 

instruirea personalului din administraţie. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Modernizarea infrastructurii de transport din 

ţară şi din regiune.  

Alocări insuficiente de la bugetul de stat 

pentru realizarea de lucrări de investiţii.  

Dezvoltarea sectorului tehnologiei 

informaţiilor şi comunicaţiilor şi creşterea 

numărului de utilizatori ai Internetului.  

Propagarea crizei economice globale şi a 

efectelor acesteia.  

Progresul tehnologic continuu şi transferul de 

tehnologie şi know-how.  

Scăderea apetitului investiţional global şi 

orientarea investitorilor către pieţele 

emergente cu potenţial ridicat de creştere.  
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Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a 

sectorului IMM.  

Continuarea procesului de îmbătrânire 

demografică şi creşterea gradului de 

dependenţă 

Modernizarea infrastructurii tehnice şi sociale Creşterea şomajului pe termen lung, mai ales 

în rândul tinerilor.  

Accesul la piaţa internă a Uniunii Europene.  Migraţiei forţei de muncă către alte ţări, mai 

ales a persoanelor înalt calificate (brain-

drain).   

Creşterea interesului pentru educaţie, formală 

şi informală.  

Menţinerea la un nivel scăzut a spiritului 

antreprenorial.  

Liberalizarea pieţelor actualmente 

reglementate (de ex. celei a energiei).  

Sprijin insuficient pentru dezvoltarea 

sectorului IMM 

Creşterea atractivităţii mediului de afaceri şi 

investiţional autohton.   

Cadru legislativ complex, instabil, inflexibil, 

necorelat (de ex. între legislaţia de mediu, cea 

de transport, turism, etc.)  

Creşterea numărului de turişti care vizitează 

România.  

Accentuarea disparităţilor de dezvoltare din 

oraş şi sat, dintre regiuni şi judeţe.  

Creşterea puterii de cumpărare a populaţiei.  Perpetuarea practicării agriculturii de 

subzistenţă.  

Creşterea interesului pentru agricultura 

ecologică/bio.  

Fragmentarea proprietăţii şi explotaţiilor 

agricole.  

Dezvoltarea spiritului asociativ, mai ales în 

agricultură.  

Capacitate administrativă redusă.  

Dezvoltarea agroturismului.  Accentuarea fenomenului de sărăcie, mai ales 

în mediul rural, şi accentuarea excluziunii 

sociale. 

Creşterea interesului şi a investiţiilor pentru 

protecţia mediului 

Scăderea gradului de cuprindere al populaţiei 

în sistemul de învăţământ, creşterea 
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abandonului şcolar.  

Promovarea egalităţii de şanse.  Menţinerea corupţiei şi a birocraţiei la un 

nivel înalt.  

Creşterea gradului de implicare al cetăţenilor 

în viaţa comunităţii şi dezvoltarea societăţii 

civile.  

Reducerea investiţiilor în domeniul protecţiei 

mediului 

Disponibilitatea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea sprijinirea polilor urbani, 

creşterea competitivităţii economice, 

cercetare-dezvoltare-inovare, dezvoltarea 

infrastructurii de transport şi servicii publice, 

conservarea patrimoniului natural şi 

contribuit, protecţia mediului, dezvoltarea 

resurselor umane, energie (regenerabilă), 

dezvoltarea infrastructurii educaţionale, de 

sănătate şi sociale, dezvoltarea agriculturii şi 

a mediului rural, etc.  

Accentuarea schimbărilor climatice.  

Creşterea procentului din PIB alocat 

investiţiilor.  

Reducerea investiţiilor alocate dezvoltării 

agriculturii şi dezvoltării rurale.  

Creşterea interesului populaţiei pentru sport 

şi menţinerea unei stări bune de sănătate.  

Epuizarea resurselor de hidrocarburi.  

Creşterea numărului de iniţiative de tip 

parteneriat public-privat.  

Scăderea pieţei turistice la nivel global.  

Creşterea interesului pentru energia verde şi 

valorificarea potenţialului de producere a 

energiei regenerabile.  

Creşterea parcului auto şi suprasolicitarea 

infrastructurii de transport, mai ales în mediul 

urban. 

Creşterea gradului de implicare a mediului 

privat şi non-guvernamental în furnizarea de 
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servicii medicale, educaţionale, de asistenţă 

socială.  
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III. Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinești pentru perioada 2014-
2020 

 

I. Orientări strategice la nivel european şi naţional 

1.1. Strategii relevante la nivel european pentru perioada 2014-2020 

Strategia Europa 2020: 

Strategia Europa 2020 are 3 priorităţi majore: creştere inteligentă, creştere durabilă şi creştere 
favorabilă incluziunii şi pune accent pe dezvoltare urbană 

Cele 7 iniţiative emblematice ale Strategiei Europa 2020 sunt:  

• O uniune a inovării - reorientarea cercetării, dezvoltării şi a politicii de inovare către 
provocările majore, reducând în acelaşi timp distanţa dintre ştiinţă şi lansarea pe piaţă, 
astfel încât invenţiile să fie transformate în produse. Drept exemplu, brevetul comunitar ar 
putea permite întreprinderilor să economisească 289 de milioane EUR în fiecare an; 

• Tineretul în mişcare - creşterea calităţii şi atractivităţii internaţionale a sistemului 
european de învăţământ superior, prin promovarea mobilităţii studenţilor şi a tinerilor 
profesionişti. Ca acţiune concretă, posturile vacante în toate statele membre ar trebui să 
fie mai accesibile la nivelul întregii Europe, iar calificările profesionale şi experienţa să 
fie recunoscute în mod corespunzător; 

• O agendă digitală pentru Europa - asigurarea unor avantaje economice şi sociale 
durabile printr-o piaţă unică digitală bazată pe internet ultra-rapid; toţi europenii trebuie 
să aibă acces la internet de mare viteză până în 2013; 

• O Europă care îşi utilizează eficient resursele - sprijinirea tranziţiei către o economie 
care utilizează eficient resursele, cu emisii reduse de carbon. Europa trebuie să îşi menţină 
„obiectivele 20/20/20” în ceea ce priveşte producţia şi consumul de energie şi eficienţa 
energetică. Acest lucru ar reduce cu 60 de miliarde EUR importurile de petrol şi de gaze 
până în 2020; 

• O politică industrială pentru o creştere economică verde - sprijinirea competitivităţii 
bazei industriale a UE în lumea de după criză, prin promovarea spiritului antreprenorial şi 
dezvoltarea de noi competenţe. Acest lucru ar crea milioane de noi locuri de muncă; 

• O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă - crearea condiţiilor pentru 
modernizarea pieţelor forţei de muncă, în scopul creşterii gradului de ocupare al forţei de 
muncă şi asigurării durabilităţii modelelor sociale europene, în condiţiile ieşirii la pensie a 
„generaţiei baby-boom”; 
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• Platforma europeană împotriva sărăciei – asigurarea coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale, ajutând persoanele sărace şi excluse social şi permiţându-le să joace un rol 
activ în societate. 

De asemenea, Strategia are 11 obiective tematice: 

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării. 

2. Sporirea utilizării, calităţii şi accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. 

3. Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, a sectorului agricol, de pescuit şi 
acvacultură. 

4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de CO2 (planuri energetice 
sustenabile în mediul urban) . 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor. 

6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor (dezvoltare urbană 
sustenabilă). 

7. Promovarea sistemelor de transport durabile, eliminarea blocajelor din reţelele majore 
(mobilitate urbană sustenabilă). 

8. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă. 

9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei (regenerare economică în zone 
urbane defavorizate). 

10.Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 

11. Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

Propunerile de regulamente: 

• COM(2011)615 din 6.10.2011 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului. 

• COM(2011) 614 final din 6.10.2011 Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind dispoziţiile specifice 
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aplicabile Fondului european de dezvoltare regională şi obiectivului referitor la investiţiile 
pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1080/2006. 

• COM(2011) 612 final/2 din 14.3.2012 Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul de coeziune şi 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006. 

• COM(2011) 607 final /2  din 14.3.2012 Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul social european 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului . 

• COM(2011) 608 final din 6.10.2011 Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind European 
Globalisation Adjustment Fund . 

• COM(2011) 609 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind European Union Programme for Social 
Change and Innovation . 

Strategia Dunării: 

Strategia Dunării este o platformă pentru încurajarea parteneriatelor, atât între autorităţile locale 
şi regionale, cât şi între autorităţi, mediu privat şi sectorul neguvernamental, prin generarea de 
proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării. Această strategie are patru piloni: 

• conectivitatea (transport durabil, reţele de energie, turism şi cultură); 
• protecţia mediului, a resurselor de apă şi managementul riscurilor; 
• prosperitate şi dezvoltare socio-economică (educaţie, cercetare, dezvoltare rurală, 

competitivitate, piaţa internă);  
• îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă). 

 

Conectarea Europei – scopul de a accelera investiţiile pe termen lung în drumuri, căi ferate, 
reţele energetice, conducte şi reţele de mare viteză în bandă largă.  

• Ameliorarea legăturilor de transport - investiţii în proiecte de infrastructură menite să 
faciliteze transportul de mărfuri şi călători, în special între vestul şi estul Europei. 
Investiţiile se vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile.  

• Conectarea reţelelor energetice – realizarea de conexiuni între ţările UE, care să faciliteze 
furnizarea energiei - atât a celei tradiţionale, cât şi a energiei provenind din surse 
regenerabile.  

• Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză - crearea de reţele în bandă largă şi furnizarea 
de servicii digitale paneuropene. Se vor acorda subvenţii pentru crearea infrastructurii 
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necesare în vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum şi a serviciilor 
electronice în domeniul achiziţiilor publice, sănătăţii, justiţiei şi operaţiunilor vamale. 
Banii vor fi utilizaţi pentru a asigura conectarea şi interoperabilitatea serviciilor naţionale.  

CARTE ALBĂ - Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – 
Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor: 

1. Un sistem de mobilitate eficient şi integrat 
• Un spaţiu unic european al transporturilor 
• Promovarea unor locuri de muncă şi a unor condiţii de muncă de calitate 
• Transporturi sigure 
• Acţiuni în sprijinul siguranţei transportului: salvarea a mii de vieţi omeneşti 
• Calitatea şi fiabilitatea serviciilor 

2. Inovând pentru viitor: tehnologii şi comportamente 

• O politică europeană de cercetare, inovare şi implementare în domeniul 
transporturilor 

• Promovarea unui comportament mai sustenabil 

• Mobilitate urbană integrată 

3. Infrastructuri moderne şi o finanţare inteligentă 

• Infrastructura de transport: coeziune teritorială şi creştere economică 

• Un cadru de finanţare coerent 

• Tarifarea corectă şi evitarea denaturărilor 

Orizont 2020: 

• Întăreşte poziţia Europei în cercetare ştiinţifică  
• Întăreşte inovarea industrială  
• Abordează preocupări majore - schimbări climatice, transport sustenabil, energie 

regenerabilă accesibilă, siguranţă şi securitate alimentară, îmbătrânirea populaţiei  

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind orientări 
pentru infrastructuri energetice transeuropene şi de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE: 

Domenii tematice prioritare: 

1. Desfăşurarea reţelelor inteligente: adoptarea tehnologiilor reţelelor inteligente pe întreg 
teritoriul Uniunii în vederea integrării eficiente a comportamentului şi a acţiunilor 
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tuturor utilizatorilor conectaţi la reţeaua de energie electrică, în special generarea unor 
cantităţi mari de energie electrică din surse regenerabile sau descentralizate şi adaptarea 
cererii din partea consumatorilor; 

2. Autostrăzi de energie electrică: crearea primelor autostrăzi de energie electrică până în 
2020, în vederea construirii unui sistem de autostrăzi de energie electrică pe întreg 
teritoriul Uniunii; 

3. Reţea transfrontalieră de transport a dioxidului de carbon: dezvoltarea unei 
infrastructuri pentru transportul dioxidului de carbon între statele membre, cu includerea 
ţărilor terţe învecinate, pentru desfăşurarea captării şi stocării dioxidului de carbon. 

 

Programul LIFE  - Program pentru mediu şi politici climatice: 

2 sub-programe:  
• subprogramul pentru mediu cu 3 domenii prioritare: 

– mediu şi utilizarea eficientă a resurselor; 
– biodiversitate; 
– guvernanţă şi informare în domeniul mediului. 

• subprogramul pentru politici climatic cu trei domenii prioritare: 
– atenuarea schimbărilor climatice; 
– adaptarea la schimbările climatice; 
– guvernanţă şi informare în domeniul climei. 

 
Directive-cadru în domeniul mediului: 

• Directiva-cadru UE privind apa 
• Directiva-cadru UE privind deşeurile 
• Strategia UE în domeniul biodiversităţii 
• Directivele privind păsările şi habitatele 
• Directiva-cadru privind solul 
• Directive cadru privind calitatea aerului 
• Directiva privind mediul marin 

 
Erasmus pentru toţi - Programul UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport: 

Acţiuni esenţiale:  
• Mobilitatea persoanelor în scop educaţional 
• Cooperarea pentru inovare şi bune practici 
• Sprijinul pentru reformarea politicilor 

Acţiuni specifice: 
• iniţiativa Jean Monnet  
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• cooperarea la nivelul UE în domeniul sportului  
 
Leonardo da Vinci: 

Acţiuni legate de educaţie vocaţională şi instruire: 

• mobilitate 
• parteneriate 
• proiecte multilaterale 

 
Programul pentru schimbări sociale şi inovare socială: 

Trei axe complementare: 

• Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea 
politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă ale Uniunii şi a legislaţiei în domeniul 
condiţiilor de muncă şi promovează elaborarea unor politici şi inovarea bazate pe dovezi, 
în colaborare cu parteneri sociali, organizaţii ale societăţii civile şi alte părţi interesate;  

• Axa EURES, care sprijină activităţile desfăşurate de reţeaua EURES, pentru a dezvolta 
activităţile de schimburi de informaţii şi diseminare şi alte forme de cooperare în vederea 
promovării mobilităţii geografice a lucrătorilor; 

• Axa Microfinanţare şi antreprenoriat social, care facilitează accesul antreprenorilor la 
finanţare, în special a persoanelor celor mai îndepărtate de piaţa muncii şi a 
întreprinderilor sociale. 

 

Small Business Act: 

Principii: 

1. Crearea unui mediu în care antreprenorii şi întreprinderile familiale să poată prospera 
şi unde spiritul antreprenorial este recompensat. 

2. Asigurarea posibilităţii pentru antreprenorii cinstiţi care au dat faliment de a beneficia 
în mod rapid de o a doua şansă. 

3. Definirea regulilor după principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”. 
4. Asigurarea reactivităţii administraţiilor la nevoile IMM-urilor. 
5. Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor: Facilitarea 

participării IMM-urilor la achiziţiile publice şi exploatarea mai judicioasă a 
posibilităţilor oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat. 

6. Facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare şi punerea în aplicare a unui cadru 
juridic şi comercial care să favorizeze punctualitatea plăţilor cu ocazia tranzacţiilor 
comerciale. 
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7. Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunităţile oferite de piaţa 
unică. 

8. Promovarea ameliorării competenţelor în interiorul IMM-urilor şi a tuturor formelor 
de inovaţie. 

9. Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunităţi. 
10. Încurajarea şi sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creşterea pieţelor. 

 
Europa creativă: 

• încurajarea antreprenoriatului prin reducerea birocraţiei pentru întreprinderile mici, care 
reprezintă un segment important al sectorului cultural şi creativ. 

• dezvoltarea pieţei digitale europene, de exemplu printr-o abordare comună în ceea ce 
priveşte protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi reducerea cantităţii de bunuri 
contrafăcute vândute pe internet. 

• promovarea creării de reţele şi a schimbului de bune practici la nivel european . 

• garantarea împrumuturilor bancare pentru a facilita accesul la finanţare pentru 
întreprinderile şi organizaţiile din sectorul creativ . 

• sprijinirea măsurilor care contribuie la formarea şi atragerea publicului, testarea modelelor 
economice şi creşterea exporturilor. 

• finanţarea educaţiei şi formării, de exemplu prin programul Erasmus pentru toţi. 

• utilizarea unei din părţi din fondurile existente pentru a spori contribuţia pe care o aduce 
cultura la dezvoltarea regională şi locală, atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale.  

 

Regiunile cunoaşterii - scopul de a întări potenţialul Regiunilor Europene, şi în particular de a 
încuraja şi sprijini dezvoltarea, în întreaga Europă, în “clustere orientate pe  cercetare”,  
universităţi  asociate, centre de cercetare, întreprinderi şi autorităţi regionale. 

Acţiuni Suport şi de Coordonare: 

- analiza, dezvoltarea şi implementarea  agendei cercetării pentru clustere regionale sau 
transfrontaliere; 
- coordonarea regiunilor cu  un profil de dezvoltare a cercetării mai slabe cu cele mai  dezvoltate; 
- iniţiative privind îmbunătăţirea integrării. 

 

INTERREG IVC – îmbunătăţirea eficienţei politicilor de dezvoltare regională în arii precum 
inovarea, economia cunoaşterii, mediul şi prevenirea riscurilor, contribuţia la modernizarea 
economică şi creşterea competitivităţii Europei: 
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- prioritatea 1: inovare şi economia cunoaşterii – inovare, cercetare şi tehnologii, 
antreprenoriat şi IMM-uri, societate informaţională, ocupare, capital uman şi 
educaţie; 

- prioritatea 2: mediul şi prevenirea riscurilor – riscuri naturale şi tehnologice, 
managementul apei, managementul deşeurilor, biodiversitate şi prezervarea 
cadrului natural, energie şi transport sustenabil, peisaje şi patrimoniu. 
 

1.2. Strategii relevante la nivel naţional 

Programul Naţional de Reformă 2011-2013: 

Priorităţi: 

• Creşterea eficienţei şi transparenţei administraţiei publice 
• Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune 
• Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru modernizarea administraţiei 

publice 
• Îmbunătăţirea mediului de afaceri  
• Ocuparea forţei de muncă  
• Cercetare, dezvoltare, inovare 
• Schimbări climatice şi dezvoltare durabilă 
• Surse regenerabile de energie 
• Eficienţă energetică 
• Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii 
• Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară sau 

echivalentă 
• Incluziunea socială 

 
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030: 

Obiectivele strategice ale acestui concept sunt: 

1. Valorificarea periferialităţii prin dezvoltarea rolului de conector şi releu la nivel 
continental şi intercontinental. 

2. Racordarea la reţeaua europeană de poli şi coridoare de dezvoltare. 

3. Structurarea şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane. 

4. Afirmarea solidarităţii urban-rural. 

5. Dezvoltarea rurală. 

6. Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al dezvoltării regionale. 
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7. Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii. 

8. Creşterea competitivităţii teritoriale. 

9. Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007 – 2013 şi 2020, 2030: 

Obiectivele specifice avute în vedere în cadrul acestei strategii sunt: 
- modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes European şi naţional, creşterea 
condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor; 
- liberalizarea pieţei interne de transport; 
- stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii; 
- întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional; 
- compatibilitatea cu mediul înconjurător. 

Ca şi direcţii de acţiune pentru perioada 2014-2020 se menţionează - acţiuni pentru realizarea 
integrării graduale a reţelei şi serviciilor; asigurarea condiţiilor financiare şi tehnice pentru 
implementarea graduală/etapizată a proiectelor de modernizare şi dezvoltare;consolidarea 
tendinţelor de restructurare modală; finalizarea procesului de liberalizare a pieţei interne de 
transport; implementarea graduală a politicilor de mediu şi dezvoltare durabilă. 
 
Strategia de transport intermodal în România 2020: 
 
Obiectivele specifice avute în vedere sunt: 

• modernizarea şi/sau construirea unor terminale intermodale şi a infrastructurii aferente; 
• realizarea unor servicii intermodale de calitate; 
• implementarea unui sistem de urmărire, planificare şi management a transportului 
intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piaţă; 
• stimularea promovării sistemului naţional de transport intermodal. 

 

Strategia Națională pentru  Dezvoltare Durabilă 2014-2020 (varianta de lucru): 

Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată  

Domeniu de intervenție 1.1: Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului urban 
 
Operațiuni orientative/activități: 

1.1. Reabilitarea infrastructurii publice urbane (străzi, parcuri, zone pietonale etc.) 
1.2. Reabilitarea centrelor istorice 
1.3. Reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate  
1.4. Dezvoltarea antreprenoriatului local 
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1.5. Sprijin pentru incluziunea socială a comunităților defavorizate social 
 
Domeniu de intervenție 1.2: Îmbunătățirea mobilității urbane 
 
Operațiuni orientative/activități: 

1.2.1. Implementarea planurilor de mobilitate urbană 
1.2.2. Implementarea strategiilor de transport public urban  

Prioritatea 2. Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și rezidențial 

Domeniu de intervenție 2.1.: Creșterea eficienței energetice în sectorul rezidențial 

Operațiuni orientative/activități: 
2.1.1. reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi/sau a 
sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, 
prin folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative; 
2.1.2. intervenţii la nivelul elementelor de construcţie exterioare care alcătuiesc anvelopa 
clădirilor prin termoizolaţii, modernizarea ferestrelor, etanşări; 
2.1.3. contorizarea utilităţilor la nivel de clădire; 
2.1.4. gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a repartitoarelor 
de costuri; 
2.1.5. termoizolarea conductelor din subsoluri; 
2.1.6. modernizarea echipamentelor de producere a utilităţilor termice (cazan de 
producere energie termică, boiler pentru prepararea apei calde menajere, corpuri de 
încălzire);  
2.1.7. înlocuirea armăturilor defecte şi modernizarea acestora. 
 

Domeniu de intervenție 2.2.: Creșterea eficienței energetice în sectorul public  

Operațiuni orientative/activități: 

2.2.1. reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi/sau a 
sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, 
prin folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative; 
2.2.2. intervenţii la nivelul elementelor de construcţie exterioare care alcătuiesc anvelopa 
clădirilor prin termoizolaţii, modernizarea ferestrelor, etanşări; 
2.2.3. contorizarea utilităţilor la nivel de clădire; 
2.2.4. gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a repartitoarelor 
de costuri; 
2.2.5. termoizolarea conductelor din subsoluri; 
2.2.6. modernizarea echipamentelor de producere a utilităţilor termice (cazan de 
producere energie termică, boiler pentru prepararea apei calde menajere, corpuri de 
încălzire);  
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2.2.7. înlocuirea armăturilor defecte şi modernizarea acestora. 
2.2.8. Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public. 

 

Prioritatea 3. Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală 

Domeniu de intervenție 3.1.: Reabilitarea infrastructurii regionale de transport rutier 

Operațiuni orientative/activități: 
3.1.1. Asigurarea conectivităţii reţelelor de drumuri regionale la reţeaua TEN-T şi 
dezvoltarea altor moduri de transport, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii teritoriilor în 
cauză.  
3.1.2. Modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea 
cu reţelele majore 

Domeniu de intervenție 3.2: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale și 
creșterea calității actului educațional  

Operațiuni orientative/activități: 
3.2.1.  Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale, inclusiv dotarea 
cu echipamente specifice 
3.2.2. Reabilitarea/modernizarea centrelor de formare profesională continuă, inclusiv 
dotarea cu echipamente specifice 
3.2.3.  Promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea 
creșterii calității actului educațional 

 
Domeniu de intervenție 3.3: Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate și 
creșterea calității serviciilor medicale 

Operațiuni orientative/activități: 
3.3.1. Reabilitarea/modernizarea/extinderea ambulatoriilor, inclusiv dotarea cu 
echipamente specifice 
3.3.2. Reabilitarea/modernizarea spitalelor regionale, inclusiv dotarea cu echipamente 
specifice 
3.3.3.  Promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea 
creșterii calității serviciilor medicale (servicii medicale de prevenire a unor boli, dar și 
servicii medicale care presupun utilizarea corectă a noilor echipamente medicale cu care 
sunt dotate) 

 
Domeniu de intervenție 3.4: Reabilitarea/modernizarea infrastructurii sociale și promovarea unor 
programe de prevenție (consiliere/mediere) în domeniul serviciilor sociale 

Operațiuni orientative/activități: 
3.4.1.  Reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu 
echipamente specifice 
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3.4.2. Construcția/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la  asistenţa 
instituţională la cea de proximitate 
3.4.3.  Derularea de programe (consiliere/mediere) în vederea prevenirii existenţei unor 
situaţii de abuz sau neglijenţă în familie şi/sau separarea de familie.  
 

Prioritatea 4. Dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării incluziunii sociale și 
reducerii gradului de sărăcie  

Domeniu de intervenție 4.1.: sprijin pentru regenerarea economică a zonelor urbane și rurale 
aflate în declin și pentru incluziunea socială a comunităților defavorizate, inclusiv a comunității 
rroma 

Operațiuni orientative/activități: proiecte integrate de regenerare economică a zonelor deprivate 
și incluziune socială a comunităților marginalizate, prin: 

4.1.1. Îmbunătățirea condițiilor de locuire (reabilitare/modernizare locuințe sociale) 

4.1.2. Investiții în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale 

4.1.3. Stimularea ocupării, prin intermediul AES (activități economie socială) 

4.1.4. Activități (informare/consiliere/mediere etc.) de dezvoltare comunitară integrată, în 
vederea creșterii gradului de coeziune și consens la nivelul comunității 

Prioritatea 5. Îmbunătățirea mediului economic de importanţă regională şi locală 

Domeniu de intervenție 5.1.: Dezvoltarea infrastructurii specifice inovării și cercetării 
 
Operațiuni orientative/activități: 

5.1.1.Dezvoltarea (modernizarea/extinderea) incubatoarelor de afaceri, parcurilor 
științifice, tehnologice, industriale și de afaceri, centrelor de excelență, clusterelor 
5.1.2. Dezvoltarea (modernizarea/extinderea) rețelelor de tip cluster 
5.1.3. Sprijin pentru dezvoltarea activității economice în cadrul infrastructurii specifice 
inovării și cercetării  
5.1.4. Adoptarea de noi tehnologii 
5.1.5. Dezvoltarea sistemelor inovative (proces, produs, marketing, servicii) 

 
Domeniu de intervenție 5.2: Creșterea competitivității IMM-urilor 
 
Operațiuni orientative/activități: 

5.2.1. Dezvoltarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi  
5.2.2. Dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special 
pentru a favoriza transferul tehnologic  
5.2.3. Adoptarea de noi tehnologii 
5.2.4. Dezvoltarea sistemelor inovative (proces, produs, marketing, servicii) 
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Prioritatea 6. Dezvoltarea durabilă a turismului 

Domeniu de intervenție 6.1: valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potențial turistic 

Operațiuni orientative/activități: 
6.1.1. Restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural mondial 
6.1.2. Restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural național 

Domeniu de intervenție 6.2.: crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism în vederea 
creșterii atractivității și competitivității regiunilor 

Operațiuni orientative/activități: 
 

6.2.1. Valorificarea prin turism a potențialului balnear regional/local 
6.2.2. Dezvoltarea economică locală prin valorificarea specificului turistic local (montan, 
gastronomic, vânătoare, pescuit, etc.) 
6.2.3. Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic 
 

Prioritatea 7. Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel regional și local 
 
Domeniu de intervenție 7.1: Reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate 

Operațiuni orientative/activități: 
7.1.1. curățarea/decontaminarea suprafețelor industriale poluate și abandonate 
7.1.2. domalarea clădirilor și planarea terenului 
7.1.3. activități adiacente pentru amenajarea de bază a terenului 
 

Domeniu de intervenție 7.2:  Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă și canalizare la nivel local 

Operațiuni orientative/activități: 
7.2.1. Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă 
7.2.2. Reabilitarea/extinderea rețelelor de canalizare la nivel local 

Domeniu de intervenție 7.3:  Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență 

Operațiuni orientative/activități: 
7.3.1. Dotarea cu echipamente pentru situații de urgență 
7.3.2. Măsuri de prevenire a situațiilor de urgență (construire diguri, înființarea perdele 
forestiere de protecție, etc.) 
 

Acordul de Parteneriat 2014-2020 (varianta de lucru): 

Obiective tematice și priorități: 

• Obiectivul tematic 1: Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării (CDI), cu 
următoarele priorități: 
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1.1. Sprijinirea activităților de CDI ale întreprinderilor (promovarea eco-inovării și 
inovării în agricultură și acvacultură, sprijinirea investițiilor în CDI în vederea stimulării 
transferului tehnologic a rezultatelor competitive ale cercetării, dezvoltarea de produse și 
servicii rezultate din activități de cercetare-dezvoltare în sectoarele economice cu 
potențial ridicat de creștere); 

1.2. Promovarea instrumentelor financiare menite să sprijinire riscul asumat de 
companiile private care derulează activități de CDI, stimularea investițiilor în start-up-uri 
și spin-off-uri inovative, atragerea tinerilor cercetători în activități de CDI din centre de 
excelență; 

1.3. Dezvoltarea infrastructurii publice și private de cercetare, atât la nivelul clusterelor, 
centrelor de excelență și a altor structuri de cercetare existente sau emergente, cât și în 
domenii specifice identificate ca priortitare, în baza potențialului existent sau a 
avantajelor competitive (de ex. sănătate); 

1.4. Valorificarea potențialului pentru excelență în CDI, prin crearea de sinergii cu 
acțiunile de CDI cuprinse în Programul-Cadru HORIZON 2020 al Uniunii Europene, și 
asigurarea unor resurse umane înalt calificate în sistemul național de CD, cu precădere în 
centrele de competență; 

1.5. Sprijinirea transferului de cunoștințe și inovare în zonele rurale și întărirea legăturilor 
dintre agricultură, pescuit, acvacultură, silvicultură și sectorul de cercetare, pentru a oferi 
noi oportunități de diversificare a activităților economice.  

• Obiectivul tematic 2: Creșterea accesului, utilizării și calității tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor (TIC) – cu următoarele priorități: 

2.1. Furnizarea de servicii publice moderne on-line, care să asigure interoperabilitatea și 
accesul la standardele deschise, pentru a crește transparența și eficiența administrativă, 
inclusiv aplicații de tip e-justiție; 

2.2. Servicii TIC pentru: educație (metode inovative de integrare a resurselor educaționale 
Web 2.0 și resurse educaționale deschise pentru învățare, infrastructură integrată a 
unităților de învățământ, e-competențe, etc.), sănătate (e-sănătate, interoperabilitatea 
serviciilor existente, servicii de urgență integrate, registre electronice de pacienți, etc.), 
cultură (patrimoniu cultural digital – biblioteci, muzee, obiective culturale, informații 
culturale online, etc); 

2.3. Soluții TIC pentru întreprinderi (comerț electronic, m-commerce, m-wallet, NFC, 
etc.); 

2.4. Servicii TIC care să promoveze activitățile de CDI (investiții în clustere, poli de 
competitivitate, etc.); 
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2.5. Dezvoltarea infrastructurii în bandă largă în zone de eșec a pieței, în special rurale, 
promovarea extinderii Next Generation Access pentru a îmbunătății rețelele în bandă 
largă existente.  

• Obiectivul tematic 3: Creșterea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol, piscicol 
și a acvaculturii – cu următoarele priorități: 

3.1. Promovarea antreprenoriatului prin finanțarea investițiilor de sprijinire a mediului de 
afaceri de tip: dezvoltarea spiritului antreprenorial (cu accent pe valorificarea economică a 
noilor idei și a înființării de noi firme în domenii cu potențial ridicat de creștere – de ex. 
industrii culturale și creative); promovarea integrării firmelor în clustere și lanțuri de 
furnizori; diversificarea activităților non-agricole și a serviciilor din mediul rural; oferirea 
de instrumente financiare și servicii-suport pentru antreprenoriatul inovativ, care să 
genereze valoare adăugată ridicată; dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri 
pentru IMM-uri, în particular a celor care promovează transferul de tehnologie și 
internaționaizarea; promovarea instrumentelor financiare pentru a crește accesul la 
finanțare pentru a stimula cererea pentru eco-inovare; 

3.2. Sprijinirea investițiilor în tehnologii avansate pentru produse și servicii, cu accent pe 
investiții productive care să introducă noile tehnologii și transferul unor rezultate ale 
cercetării în industrie; 

3.3. Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și a viabilității fermelor, 
prin: restructurarea fermelor (investiții în ferme, în procesare, marketing și dezvoltarea de 
noi produse, investiții în infrastructura agricolă), sprinirea înființării de start-up-uri în 
domeniul agricol, cu precădere prin sprijinirea tinerilor fermieri; 

3.4. Promovarea lanțurilor de furnizori și managementul riscului în agricultură, prin: mai 
buna integrare a produselor primare în lanțurile de furnizare a produselor agro-alimentare 
prin scheme de calitate, promovarea piețelor locale, a cooperării orizontale și verticale, 
intrarea pe noi piețe și oportunități de cooperare, canale scurte de furnizare, înființarea de 
grupuri de producători, asistarea fermierilor pentru managementul riscurilor, investiții în 
prevenția și combaterea efectelor riscurilor; 

3.5. Creșterea competitivității sectorului piscicol și de acvacultură, prin: promovarea 
capitalului uman, dialogului social și a cooperării cu sectorul de cercetare; dezvoltarea de 
noi competențe pentru diversificarea activității și a locurilor de muncă din sectorul 
piscicol (marketing, procesare); sprijinirea lanțurilor de furnizare; activități inovative care 
să sprijine piscicultura și acvacultura; sprijinirea tinerilor pescari și a start-up-urilor din 
domeniu. 
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• Obiectivul tematic 4: Sprijinirea tranziției la o economie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, cu următoarele priorități: 

4.1. Sprijinirea măsurilor de eficiență energetică și a investițiilor în energii regenerabile la 
nivelul infrastructurii publice (inclusiv clădiri de interes public) și la clădiri rezidențiale: 
reabilitarea clădirilor publice și a celor de locuit (blocuri, case); modernizarea sistemelor 
centralizate de termoficare; cogenerare de înaltă eficiență; creșterea eficienței energetice a 
iluminatului public; valorificarea energiei verzi pentru consumul de interes public; 
promovarea prin campanii a eficienței energetice în rândul cetățenilor și a autorităților 
publice; 

4.2.  Promovarea strategiilor pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în zonele 
urbane, prin promovarea sistemelor de transport urban durabile: implementarea planurilor 
de mobilitate urbană durabile; promovarea transportului public; îmbunătățirea logisticii 
transportului de marfă; mijloace de transport eficiente energetic; reducerea congestiei 
infrastructurii, inclusiv în zonele urbane, și investiții în transportul ecologic, inclusiv prin 
construcția și modernizarea variantelor de ocolire/drumurilor de centură; 

4.3. Sprijinirea măsurilor de eficiență energetică în industrie, inclusiv la nivelul IMM-
urilor: investiții pentru creșterea eficienței energetice în industrie, realizarea de audit-uri 
energetice, campanii de conștientizarea a importanței utilizării eficiente a energiei în 
rândul companiilor; 

4.4. Asigurarea securității furnizării energiei, promovarea producției și distribuției de 
energie din resurse regenerabile: măsuri de creștere a eficienței energetice a rețelelor, 
dezvoltarea sistemelor ”smart grid”, sprijinirea investițiilor în producerea de energie 
verde, asigurarea securității comerțului transfrontalier de energie.  

• Obiectivul tematic 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 
managementul riscurilor – prin următoarele priorități: 

5.1. Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor legate de managementul riscurilor 
naturale și adaptarea la schimbările climatice (de protecție împotriva inundațiilor, 
deșertificării, eroziunii, incendiilor de pădure); 

5.2. Combaterea secetei prin măsuri non-structurale care să combată efectele schimbărilor 
climatice, prin reabilitarea sistemelor de irigații și amenajări de acumulări de apă 
(prevenirea degradării solurilor și a reducerii fertilității, prin sisteme agro-forestiere, 
împăduriri, construcția de sere, etc; adaptarea la schimbările climatice, la boli și 
dăunători, menținerea diversității genetice, prin sprijinirea varietăților de culturi și a 
calității semințelor; îmbunătățirea utilizării apei, prin crearea de zone de stocare a apei în 
ferme, perdele forestiere de protecție, etc.; realizarea de rezervoare de apă pentru 
utilizarea în perioadele de secetă; crearea unui sistem de monitorizare și avertizare 
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timpurie a secetei; identificarea și evaluarea impactului secetei; reabilitarea infrastructurii 
și adoptarea de bune practici în domeniul combaterii efectelor negative ale hazardelor 
naturale – aridizare, eroziune, inundații, etc.). 

5.3. Îmbunătățirea sistemului național de management al dezastrelor: îmbunătățirea 
capacității serviciilor de urgență de a furniza servicii de calitate și în timp util populației, 
inclusiv prin înlocuirea mijloacelor și echipamentelor de intervenție; îmbunătățirea 
pregătirii cadrelor din serviciile specializate și voluntare de situații de urgență; 
promovarea utilizării sistemelor TIC în domeniul situațiilor de urgență, prin crearea de 
dispecerate unice, flexibile și scalabile de comandă; îmbunătățirea capacității României de 
a răspunde la dezastrele majore naționale și internaționale (cutremure, inundații, incendii 
de pădure), prin construirea de capabilități regionale modulare multi-risc de răspuns rapid; 
îmbunătățirea evaluării și identificării riscurilor și dezvoltarea planurilor și instrumentelor 
de management a riscurilor; îmbunătățirea tuturor etapelor ale ciclului managementului 
dezastrelor (prevenție, pregătire, răspuns și recuperare); întărirea capacității tehnice și 
instituționale a ESMNS prin soluții colaborative între diferite instituții, de la diferite 
niveluri teritoriale; 

• Obiectivul tematic 6: Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor – cu 
următoarele priorități: 

6.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată, prin: reabilitarea, 
extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată, inclusiv epurarea avansată a 
apelor uzate pentru a înlătura nutrienții; conectarea locuitorilor la infrastructura de 
canalizare și de epurare a apelor uzate existentă, mai ales în mediul rural; optimizarea 
sistemului de monitorizare a apelor prin instalarea de echipamente specifice; alte măsuri 
necesare pentru îmbunătățirea calității apelor, în linie cu Directiva Cadru Apă; 

6.2. Dezvoltarea sistemelor de management a deșeurilor, prin: consolidarea sistemelor 
existente și întărirea capacității administrative a beneficiarilor; sprijinirea tranziției la 
sisteme și investiții cu emisii reduse de carbon, promovând eficiența energetică; reducerea 
consumului de resurse naturale prin creșterea cantității de deșeuri reciclate și promovarea 
unei utilizări eficiente a resurselor; promovarea utilizării deșeurilor ca materii prime și co-
produse secundare; 

6.3. Protejarea și conservarea biodiversității, prin: implementarea planurilor de 
management a zonelor protejate deja elaborate; dezvoltarea și implementarea planurilor 
de management pentru noi zone protejate; conceperea și implementarea de măsuri de 
protejare și conservare a speciilor de interes comunitar; creșterea gradului de 
conștientizare și informare cu privire la importanța dezvoltării durabile și a protejării 
biodiversității; maparea și evaluarea distribuției habitatelor naționale pentru speciile 
sălbatice ce trebuie conservate și dezvoltarea de planuri naționale în acest sens; 
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implementarea sistemului național de monitorizare pentru Directiva Habitate și Păsări; 
analiza coerenței zonelor protejate și a coridoarelor ecologice; 

6.4. Investiții de infrastructură verde complementare: crearea de poduri verzi și ecoducte 
care reconecteze zonele naturale care au fost artificial separate; coridoare și elemente care 
să lege zonele protejate în rețea; reabilitarea zonelor naturale degradate pentru a crea noi 
spații pentru plante, animale, spații de agrement, zone de protecție împotriva dezastrelor; 
extinderea suprafețelor împădurite; sprijinirea managementului durabil al fondului 
forestier privat prin oferirea de compensații financiare; monitorizarea resurselor 
forestiere; elaborarea cadastrului național forestier; restaurarea și conservarea 
biodiversității zonelor costiere și insulare, pentru activități durabile de pescuit și 
acvacultură; dezvoltarea și îmbunătățirea Sistemului Național de Evaluare a Calității 
Aerului;  optimizarea și dezvoltarea Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității; 
reabilitarea siturilor poluate, inclusiv decontaminarea și reintroducerea acestora în 
circuitul socio-economic; 

• Obiectivul tematic 7: Promovarea transportului sustenabil și înlăturarea blocajelor din 
rețelele majore de transport – cu următoarele priorități: 

7.1. Modernizarea și dezvoltarea rețelei TEN-T centrală, pentru toate tipurile de transport 
(rutier, feroviar, fluvial și aerian) – în conformitate cu prevederile Master Planului 
General de Transport al României; 

7.2. Îmbunătățirea conectivității și mobilității regionale, prin: reabilitarea și modernizarea 
rețelei de cale ferată, inclusiv a stațiilor din nodurile importante și a materialului rulant 
pentru transportul de călători; reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale, 
inclusiv a drumurilor de centură, variantelor de ocolire și a legăturilor la rețeaua TEN-T 
centrală și globală; reabilitarea și modernizarea drumurilor județene și a străzilor urbane 
care asigură legături secundare și terțiare la rețeaua TEN-T; reabilitarea și modernizarea 
drumurilor de interes local, în special a celor care asigură legătura la drumurile naționale 
și județene;  reabilitarea și modernizarea cheiurilor și a porturilor, inclusiv a celor 
maritime, și a infrastructurii de transport fluvial interne; dezvoltarea de terminale 
intermodale de transport în zone cu potențial de dezvoltare regională; 

7.3. Creșterea securității și siguranței în transporturi, prin: modernizarea sistemelor și 
echipamentelor de intervenție pentru siguranța circulației rutiere și deblocarea traficului, 
în perioade cu căderi masive de zăpadă sau cu alte calamități; implementarea sistemelor 
moderne de monitorizare a traficului pentru toate tipurile de transport. 

• Obiectivul tematic 8: Promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă – cu 
următoarele priorități: 
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8.1. Sprijinirea integrării durabile pe piața muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, 
nu urmează programe educative sau de formare profesională, prin: asigurarea unei 
tranziții facile de la educație la piața muncii, prin programe de ucenicie și practică pentru 
absolvenții învățământului terțiar; stimularea auto-ocupării și a antreprenoriatului în 
rândul tinerilor; scheme care să sprijine integrarea tinerilor pe piața muncii sau în 
programe educaționale și formare profesională pentru minim 4 luni de la finalizarea 
studiilor; furnizarea de consiliere specializată, orientare, pregătire vocațională tinerilor 
fără un loc de muncă și care nu mai studiază, inclusiv prin recunoașterea competențelor 
non-formale și informale, dezvoltarea competențelor de bază ale acestora (de ex. 
utilizarea TIC) pentru a crește productivitatea muncii mai ales în sectoarele înalt 
competitive și cu potențial de creștere; sprijinirea mobilității tinerilor și promovarea 
accesului lor la locuri de muncă, stagii de practică și ucenicie, disponibile în alte zone ale 
țării sau în alte țări (prin sistemul EURES); oferirea de stimulente financiare pentru 
angajatorii care recrutează tineri absolvenți; promovarea calificării la locul de muncă a 
tinerilor cu un nivel scăzut de studii; promovarea de pregătire vocațională care să elimine 
decalajele dintre calificările obținute și nevoile angajatorilor; sprijinirea creării și 
dezvoltării de microîntreprinderi de către tinerii antreprenori;  

8.2. Asigurarea accesului șomerilor și persoanelor inactive la locuri de muncă, inclusiv 
prin măsuri locale de ocupare și sprijinirea mobilității forței de muncă: oferirea de măsuri 
active și preventive, timpurii și echitabile, pentru piața muncii, cu precădere grupurile 
vulnerabile și persoanele în vârstă, prin combinarea sprijinului personalizat, a accesului la 
formare profesională continuă și dezvoltarea de noi competențe; anticiparea nevoilor de 
formare și furnizarea de servicii de consiliere, de formare profesională continuă și suport 
individual, în special pentru oportunități de ocupare pe termen lung generate de modificări 
structurale ale economiei, în sectoare înalt competitive și cu emisii scăzute de carbon; 
oferirea de stimulente adecvate pentru încurajarea antreprenoriatului și creării de noi 
locuri de muncă, în special în sectoare emergente (TIC, sănătate, energie verde); 
promovarea de noi oportunități de ocupare în mediul rural, prin sprijinirea creării de noi 
întreprinderi și locuri de muncă în activități non-agricole, programe de reconversie 
profesională; furnizarea de programe integrate care să stimuleze mobilitatea ocupațională 
și geografică a persoanelor inactive din mediul rural; 

• Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei – prin 
următoarele priorități: 

9.1. Dezvoltarea sistemului de asistență socială, prin: dezvoltarea unui sistem de asistență 
socială echitabil, durabil, accesibil și de calitate, oferirea de beneficii și servicii sociale 
pentru toate grupurile vulnerabile, inclusiv servicii preventive, integrate, inovative de 
combatere a sărăciei și de promovare a incluziunii sociale; sprijinirea implementării 
sistemelor de asistență de tip e-social (SAFIR) la nivelul autorităților locale și conectarea 
sa la alte baze de date majore, pentru a reduce riscul de fraudă, eroare sau corupție din 
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sistem; creșterea capacității administrative de colectare, analiză a datelor, prognoză, 
planificare strategică, monitorizare și evaluare, de elaborare a planurilor de acțiune, de 
elaborare a strategiilor și politicilor în domeniul asistenței sociale și incluziunii sociale, 
inclusiv prin soluții TIC; îmbunătățirea competențelor personalului din domeniul 
serviciilor sociale; dezvoltarea unei culturi proactive, bazată pe voluntariat și participare 
activă a publicului larg și a beneficiarilor de servicii sociale, în vederea promovării unei 
abordări de tip parteneriat în combaterea sărăciei și excluziunii; dezvoltarea infrastructurii 
pentru servicii sociale (centre de zi, unități de îngrijire la domiciliu, centre de tip 
rezidențial, locuințe sociale); dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local; 

9.2. Integrare persoanelor, grupurilor și comunităților vulnerabile, inclusiv a persoanelor 
de etnie romă, prin: sprijinirea dezvoltării comunităților dezavantajate din mediul urban și 
rural (lipsite de resurse economice, cu un nivel scăzut de educație și ocupare, lipsite de 
infrastructură, inclusiv de utilități publice); îmbunătățirea calității și durabilității 
serviciilor sociale; implementarea de măsuri integrate pentru reducerea ratei sărăciei și a 
riscului de excluziune socială și asigurarea resurselor și oportunităților necesare pentru 
creșterea participării grupurilor vulnerabile la viața economică, socială și culturală, 
inclusiv la procesul decizional, prin investiții sisteme de servicii integrate (ocupare, 
locuire, sănătate, educație, servicii sociale de interes general); îmbunătățirea accesului la 
servicii sociale, în special la servicii de ocupare, sociale, educaționale, de locuire și de 
sănătate; implementarea de măsuri pentru combaterea stereotipurilor și a discriminării; 

9.3. Sprijinirea economiei și a întreprinderilor sociale, prin: dezvoltarea sectoarele 
economiei și antreprenoriatului social pentru a facilita accesul și participarea grupurilor 
vulnerabile la piața muncii; sprijinirea activităților economiei sociale și a sustenabilității 
întreprinderilor sociale; sprijinirea programelor de formare în vederea promovării 
antreprenoriatului social, încurajarea transferului de bune practici, metode și know-how în 
domeniul economiei sociale; sprijinirea responsabilității sociale a întreprinderilor și 
dezvoltarea de servicii dedicate în cadrul acestora (centre de zi și grădinițe pentru copii 
angajaților, centre de îngrijire pentru vârstnici); 

9.4. Promovarea și sprijinirea reformei sistemului național de sănătate, prin: sprijinirea 
sistemelor de sănătate publică și asistență medicală, cu focalizarea pe programe de 
prevenție, integrarea serviciilor medicale și sociale la nivel comunitar, promovarea 
asistenței medicale în ambulatoriu în detrimentul spitalizării, dezvoltarea sistemelor de 
telemedicină în vederea creșterii accesului la servicii medicale în zonele izolate; creșterea 
accesului persoanelor asigurate și neasigurate la servicii de urgență de înaltă calitate, prin 
dezvoltarea de unități sanitare la nivel de comunitate, primare, în zonele izolate, respectiv 
de centre integrate și spitale regionale de urgență; asigurarea infrastructurii de sănătate 
publică; accesul la noi metode de diagnostic și tratament; 
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• Obiectivul tematic 10: Investiții în educație, competențe și învățarea pe tot parcursul vieții 
– cu următoarele priorități: 

10.1. Promovarea accesului egal la servicii de educație de bună calitate (învățământ 
preșcolar, primar și secundar) și reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, prin: sprijin 
pentru elaborarea și implementarea politicilor și practicilor incluzive în învățământul 
preuniversitar; măsuri de prevenire, intervenție timpurie și măsuri de remediere a 
abandonului școlar; acces la sisteme alternative de educație – de tip ”a doua șansă”, în 
special în mediul rural și în comunitățile de romi; creșterea participării, accesibilității și 
calității în învățământul preșcolar, cu accent pe grupa de vârstă 0-3 ani; sprijinirea 
programelor, acțiunilor și măsurilor de cuprindere a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale 
în sistemul de educație, vocațional și de formare profesională continuă; integrarea pe piața 
muncii a tinerilor cu dizabilități, inclusiv prin crearea de ateliere protejate; creșterea 
atractivității sistemelor educațional și vocațional, inclusiv prin campanii de informare, 
asistență și consiliere, competiții vocaționale, familiarizarea tinerilor cuprinși în sistemele 
educaționale obligatorii cu viitoarele locuri de muncă, calificări și oportunități de carieră, 
cu precădere în mediul rural și în comunitățile de romi; promovarea sistemelor de 
asigurare a calității în educație și în învățământul vocațional, în conformitate cu Cadrul 
European de Referință pentru Asigurarea Calității; dezvoltarea și implementarea 
politicilor bazate pe evidențe, în scopul creșterii accesului, participării și calității 
serviciilor de educație și a reducerii abandonului școlar, mai ales în mediul rural și în 
comunitățile de romi; îmbunătățirea competențelor profesorilor, formatorilor, managerilor 
și personalului din educație, utilizarea sistemelor de asigurare a calității și de 
monitorizare, formarea inițială și continuă a acestora; dezvoltarea conținutului 
educațional, inclusiv pentru îmbunătățirea competențelor TIC, promovarea creativității și 
combaterea stereotipurilor; îmbunătățirea calității, eficienței și accesibilității educației 
terțiare, în vederea creșterii numărului de absolvenți de învățământ superior, prin 
sprijinirea studenților care provin din grupuri vulnerabile (de ex. din mediul rural), a 
studenților non-tradiționali (studenți adulți), flexibilizarea accesului la învățământului 
terțiar prin recunoașterea parțială a competențelor/creditelor pentru absolvenții cu diplomă 
de liceu, îmbunătățirea guvernanței și managementului instituțiilor de învățământ 
universitar, pentru a crește calitatea metodelor didactice, utilizarea tehnologiilor inovative 
în educație, valorificarea oportunităților pentru îmbunătățirea competențelor cadrelor 
didactice; sprijinirea internaționalizării educației superioare, prin cercetare avansată și 
mobilitate; sprijinirea relevanței studiilor superioare pentru piața muncii, prin dezvoltarea 
creativității, a competențelor antreprenoriale și focalizarea pe rezolvarea problemelor; 
dezvoltarea și întărirea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ superior, cele de 
cercetare și mediul de afaceri; 

10.2. Încurajarea și creșterea participării la formarea profesională continuă, îmbunătățirea 
competențelor forței de muncă și a relevanței formării pentru nevoile pieței forței de 
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muncă, prin: implementarea strategiilor pentru formare profesională continuă, în 
colaborare cu partenerii sociali, prin acțiuni, activități și programe multiple și flexibile; 
implementarea instrumentelor pentru promovarea accesibilității și calității educației și 
formării, dezvoltarea competențelor de bază și transversale la toate nivelurile 
educaționale, crearea de legături flexibile între sistemul de educație, cel de formare 
profesională continuă și piața muncii; adaptarea formării și educației vocaționale la 
cerințele pieței muncii, prin anticiparea nevoilor de piața forței de muncă și asigurarea 
corelării cererii cu oferta, inclusiv prin calificarea la locul de muncă, scheme de ucenicie, 
practică și mobilitate, care să asigure o tranziție facilă de la școală la locul de muncă;  
întărirea capacității învățământului tehnic și vocațional de a furniza programe 
educaționale și de formare adaptate la nevoile angajatorilor, în special în domenii cu 
potențial de creștere; promovarea parteneriatelor și rețelelor dintre partenerii sociali, 
companii și furnizori de formare; sprijinirea învățării de-a lungul vieții, prin dezvoltarea și 
implementarea de programe de formare non-formale; dezvoltarea sistemelor de educație a 
adulților, în corelare cu standarde ocupaționale de calitate; dezvoltarea competențelor 
adulților, inclusiv a migranților și a vârstnicilor; 

10.3. Creșterea accesului la servicii de educație de calitate prin dezvoltarea infrastructurii 
educaționale și de formare profesională continuă, inclusiv a așezămintelor culturale 
implicate în acest sistem, prin: dezvoltarea infrastructurii de învățământ preșcolar și de 
îngrijire a copiilor (creșe); creșterea accesului la educație și formare a copiilor din zonele 
dezavantajate, prin construirea de campusuri școlare și facilități de transport școlar; 
modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și resurselor educaționale (resurse TIC, 
laboratoare, ateliere, ferme pentru practică, etc.), accesibile pentru toți; crearea, 
managementul și dezvoltarea unei platforme naționale de e-learning și a unei biblioteci 
virtuale naționale.  

• Obiectivul tematic 11: Creșterea capacității instituționale și o administrație publică 
eficientă – cu următoarele priorități: 

11.1. Creșterea capacității administrative și a eficienței administrației și serviciilor publice 
pentru a implementa reforme, a asigura o mai bună reglementare, protejarea economiei 
împotriva atacurilor criminale, prevenirea penetrării unor elemente criminale, întărirea 
securității cibernetice și pentru a asigura o mai bună guvernanță la toate nivelurile, prin: 
reforma politicilor publice, o mai bună reglementare și guvernare; întărirea capacității 
ministerelor de a pregăti studii de impact, de a corela documentele de politici publice și 
legislația complexă, introducerea unei metodologii de cuantificare și reducere a costurilor 
administrative; legarea politicilor publice de resurse bugetare pentru o mai bună 
implementare a cadrului existente de planificare strategică; introducerea unui instrument 
de planificare și prioritizare a activității guvernului, în vederea creșterii predictibilității 
procesului decizional; întărirea capacității instituționale și a competențelor personalului 
din administrația centrală de a coordona și monitoriza politicile guvernamentale, 
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asigurarea continuității implementării planurilor de acțiune pentru reforma funcțională a 
administrației centrale; sisteme de management, monitorizare și evaluare la nivelul 
instituțiilor și serviciilor publice, pentru a le îmbunătății eficiența, calitatea și a le adapta 
la schimbări, provocări și la nevoile cetățenilor; creșterea transparenței și a accesibilității 
în administrația publică; dezvoltarea și implementarea strategiilor și politicilor de resurse 
umane (competențe manageriale, de implementare, de dezvoltare de parteneriate, de 
descentralizare, sisteme de evaluare și remunerare raționalizate, transparența și 
independența proceselor de recrutare, etc.); dezvoltarea, introducerea și sprijinirea 
utilizării instrumentelor de e-guvernare; dezvoltarea sistemului național cadastral; 

11.2. Întărirea capacității instituționale și a eficienței administrației publice implicate în 
implementarea intervențiilor finanțate din Fondurile Structurale și de Investiții ale U.E., 
prin: asigurarea personalului stabil, calificat și suficient pentru coordonarea, 
managementul și controlul Fondurilor Structurale și de Investiții în România; întărirea 
capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, 
managementul și controlul Fondurilor Structurale și de Investiții, inclusiv prin sistemul 
SMIS; întărirea capacității administrative a beneficiarilor de a implementa proiecte 
finanțate din Fondurile Structurale și de Investiții; diseminarea informațiilor și asigurarea 
comunicării cu privire la instrumentele structurale.  

1.3. Strategii relevante la nivel regional și județean 

Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 (versiune de lucru Septembrie 
2013): 

Obiectiv general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică durabilă, 
favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o 
diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României.  

Priorități tematice și obiective specifice regionale: 

1. Îmbunătățirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către creșterea ocupării, 
accesului la educație, instruire și sănătate, promovarea incluziunii sociale – cu următoarele 
obiective specifice: 

1.1. Creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor vulnerabile; 

1.2. Îmbunătățirea accesului și a participării la educație și instruire de calitate; 

1.3. Creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate; 

1.4. Promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și urbane aflate în declin.  

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creșterea accesibilității, conectivității și 
atractivității Regiunii Nord-Est – cu următoarele obiective specifice: 
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2.1. Creșterea accesibilității, conectivității și mobilității prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport; 

2.2. Stimularea atractivității și economiei locale prin creșterea accesului infrastructura TIC de 
calitate; 

3. Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale – cu următoarele obiective 
specifice: 

3.1. Sprijinirea competitivității și a inovării mediului economic, promovarea rezultatelor obținute; 

3.2. Impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, în special a celei aplicate; 

3.3. Îmbunătățirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate; 

3.4. Sprijinirea exporturilor și a competitivității produselor locale la export;  

3.5. Sprijinirea dezvoltării urbane; 

3.6. Sprijinirea dezvoltării zonelor rurale; 

3.7. Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent.  

4. Optimizarea utilizării și protejarea resurselor și patrimoniului natural – cu obiectivele 
specifice: 

4.1. Promovarea eficienței energetice; 

4.2. Protejarea mediului și a biodiversității prin realizarea de investiții specifice acquis-ului 
comunitar și valorificarea siturilor naturale.  

Strategia de dezvoltare economică durabilă a Județului Bacău în orizontul de timp 2010-
2030: 

Obiectivul strategic 1: Dezvoltare economică echilibrată: 

Obiectivul specific 1.1: Consolidarea mediului de afaceri județean; 

Obiectivul specific 1.2: Dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale; 

Obiectivul specific 1.3: Creșterea volumului investițiilor străine și autohtone. 

Obiectivul strategic 2: Îmbunătățirea competitivității mediului economic județean: 

Obiectivul specific 2.1.: Creșterea competitivității economice; 

Obiectivul specific 2.2. Susținerea utilizării tehologiei informației; 
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Obiectivul strategic 3: Crearea condițiilor necesare dezvoltării economice durabile: 

Obiectivul specific 3.1. Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării economice a 
județului; 

Obiectivul specific 3.2. Creșterea calificării forței de muncă și adaptabilității la cerințele 
pieței; 

Obiectivul specific 3.3. Dezvoltarea capacității administrative a autorităților public locale. 

Obiectivul strategic 4: Îmbunătățirea condițiilor de trai: 

Obiectivul specific 4.1. Dezvoltarea urbană durabilă; 

Obiectivul specific 4.2. Dezvoltarea infrastructurii și creșterea calității serviciilor publice în 
mediul rural; 

Obiectivul specific 4.3. Protecția mediului. 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2014-2020: 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est în perioada 2014-2020 are la bază patru 
priorități verticale – sau patru sectoare de specializare inteligentă: sectorul agroalimentar, sectorul 
biotehnologii, sectorul confecţii-textile şi sectorul IT&C. 
 
Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Nord-Est este gândită să intervină la patru mari 
niveluri: 
 

Prioritatea orizontală 1 – Dezvoltarea competenţelor de inovare în rândul noilor 
generaţii 
Acest nivel este unul de bază, fundamental, absolut necesar pentru reușita, pe termen lung, 
a tuturor celorlalte măsuri ale strategiei. Aceasta deoarece el adresează atât problema 
mentalităților – cele care creează contextul în care vor fi folosite echipamentele, clădirile 
sau serviciile de inovare, cât şi problema competenţelor de inovare, mai ales la nivelul 
generațiilor viitoare – cele care vor fi beneficiare ale investițiilor prezente în inovare și 
responsabile pentru gestionarea acestora în viitor. 
 
Prioritatea orizontală 2 – Sprijinirea întreprinderilor inovative din Regiunea Nord-
Est 
Nu este de ajuns să pregătim, la nivel înalt, tineri cu competențe de inovare deosebite – ei 
trebuie și încurajaţi să demareze noi afaceri, capabile să valorifice rezultatele cercetărilor 
din domeniile prioritare. De asemenea, firmele inovatoare existente trebuie sprijinite şi 
stimulate, pentru a deveni vectori ai dezvoltării sectoarelor de specializare inteligentă. 
 
Prioritatea orizontală 3 – Sprijinirea iniţiativelor de clusterizare existente şi 
emergente, ca suportpentru dezvoltarea sistemului regional de inovare 
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Pentru a nu rămâne un rezultat întâplător al unei conjucturi fericite (de tipul „omul sfințește 
locul”) inovarea trebuie sprijinită de o manieră sistemică. Din acest punct de vedere, în 
Regiunea Nord-Est se consideră că soluția optimă de acțiune este prin intermediul creării, 
consolidării și sprijinirii rețelelor de afaceri și a clusterelor de a demara activități de 
cercetare-dezvoltare-inovare. 
 
Prioritatea orizontală 4 – Asistenţă tehnică 
Întrucât aceasta este prima Strategie de Specializare Inteligentă elaborată în Regiunea 
Nord-Est, e nevoie şi de crearea unor sisteme care să asigura buna ei implementare şi să 
documenteze lecţiile învăţate în perioada 2014-2020, pentru o mai bună fundamentare a 
exerciţiilor de planificare viitoare. 

1.4. Strategii relevante la nivel local: 

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Moinești 2012-2020: 

Municipiul Moineşti a devenit, la data de 25 februarie, semnatar al Convenţiei Primarilor - 
principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţile locale. Autoritățile locale s-au 
angajat în mod voluntar să crească voluntar eficienţa energetică şi utilizarea surselor de energie 
regenerabilă în teritoriu, să realizeze un inventar de referinţă al emisiilor de gaze cu efect de seră 
şi să întocmească un Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă, prin care să reducă cu cel puţin 
20% emisiile de CO2, până în anul 2020.  

Prin Planul de Acţiune al Municipiului Moineşti, se propune ridicarea nivelul calităţii vieţii 
comunităţii per ansamblu, prin implementarea de măsuri precum: 

• Modernizarea sistemului de iluminat public prin aducerea la standarde corespunzătoare de 
calitate; 

• Modernizarea energetică a clădirilor administrative şi acordarea de facilităţi cetăţenilor şi 
agenţilor economici pentru reabilitarea clădirilor rezidenţiale; 

• Impunerea unor standarde de calitate în domeniul noilor construcţii; 
• Înnoirea parcului auto al administraţiei municipale cu autovehicule puţin poluante; 
• Organizarea de campanii de educare şi conştientizare adresate în mod direct cetăţenilor şi 

agenţilor economici pentru înţelegerea beneficiilor utilizării eficiente a energiei şi a 
principiilor dezvoltării durabile. 

 

II. . Viziunea de dezvoltare (orizont 2027): 

Moinești:  

Municipiul Moinești va fi, la nivelul anului 2027, o destinație turistică importantă a Județului 
Bacău, o comunitate urbană modernă, dinamică și durabilă, care să ofere locuitorilor săi un nivel 
ridicat al calității vieții, cu o economie competitivă și cu emisii reduse de carbon, deschisă către 
investitori, cu o administrație publică orientată către cetățean și o viață civică intensă.  
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Ţinte specifice pentru anul 2027: 

1. Moinești: pol turistic al Județului Bacău 

Municipiul Moinești dispune de un potențial turistic însemnat, fiind amplasat într-o zonă cu 
resurse naturale (munți, izvoare cu ape curative, păduri, etc.) și antropice deosebite (biserici, 
cetate dacică, case memoriale, monumente, etc.). De asemenea, în oraș au fost organizate în 
ultimii ani numeroase evenimente culturale (festivaluri, expoziții, simpozioane, etc.), care atrag 
un număr tot mai mare de participanți și vizitatori din țară și din străinătate. În plus, dezvoltarea 
turismului a devenit principala preocupare a autorităţilor publice locale, fiind alocate sume 
importante pentru investiţii în domeniu.  

La nivelul anului 2027, Municipiul Moinești va deveni unul dintre cei mai importanți poli 
turistici ai judeţului Bacău, o stațiune turistică de interes de local atestată, cu o ofertă turistică 
diversificată şi complementară, pentru următoarele tipuri de turism: turismul montan și ecologic 
(drumeţii montane), turism balnear (baze de tratament cu ape curative), turism istoric (circuite 
religioase, istorice, tradiţii şi obiceiuri locale), turism sportiv şi de recreere (pentru pescuit, 
vânătoare, parc de agrement), care vor atrage anual minim 25.000 de turişti şi vizitatori. 
Dezvoltarea turismului din zonă se va baza pe o infrastructură turistică și culturală modernă, care 
va cuprinde un complex muzeal, o casă multifuncțională de cultură, galerii de artă, bibliotecă, un 
parc de agrement, baze de tratament, un câmp de agrement (inclusiv un ștrand), unități de cazare 
și de alimentație publică (inclusiv cu specific local) diversificate, un centru de informare și 
promovare turistică, etc. De asemenea, turiştii amatori de drumeţii montane şi de circuite 
tematice vor beneficia de trasee marcate corespunzător, care să cuprindă un număr mare de  
obiective turistice din zona Moinești.  

Calendarul de evenimente culturale organizate în localitate va fi unul diversificat (festivaluri, 
concerte, expoziţii, vernisaje, târguri, expoziţii, etc.), care va acoperi toată perioada anului. Oferta 
de produse turistice şi evenimente culturale din localitate va fi promovată intensiv pe pieţele 
internă şi externă, prin mijloace de comunicaţii moderne (mediul on-line, platforme de 
socializare, evenimente internaţionale de profil, târguri de turism, etc.). 

2. Moinești: comunitate urbană modernă, dinamică și durabilă  

Deși este, în mod tradițional, un centru polarizator al zonei de nord-vest a Județului Bacău (fosta 
Plasă Muntele) și o ”cetatea a petrolului”, istoria sa fiind strâns legată de industria extractivă, 
Municipiul Moinești a cunoscut profunde schimbări structurale după 1989, care au condus la 
scăderea nivelului de trai, deteriorarea infrastructurii, migrația externă a forței de muncă, declinul 
accentuat al economiei locale, care au condus la scăderea calității vieții locuitorilor.  

La orizontul anului 2027, municipiul îşi va consolida poziţia de centru educațional, medical și 
social polarizator al zonei de nord-vest a Județului Bacău şi va redeveni atractiv pentru a trăi, 
munci sau investi, pentru cetăţenii săi, inclusiv pentru cei care se află temporar în străinătate. În 
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acest sens, oraşul va beneficia de drumuri de acces și străzi urbane reabilitate şi modernizate în 
proporție de minim 75%, noi trasee pietonale și pentru biciclete, locuri de parcare amenajate, 
spaţii verzi şi urbane moderne şi sigure, cu reţele de alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale 
care să fie accesibile tuturor cetăţenilor, blocuri de locuinţe și clădiri publice reabilitate termic şi 
o reţea de iluminat public eficientă energetic.  

De asemenea, persoanele expuse riscului de excluziune socială vor avea acces la servicii sociale 
complexe, de calitate, în centre sociale de zi şi rezidenţiale, precum şi de locuinţe sociale şi 
pentru tineri. Municipiul Moinești va deveni un centru medical de importanță regională, care va 
deservi cu servicii medicale de calitate o zonă cu circa 150.000 de locuitori, printr-un spital de 
urgență dotat cu aparatură de ultimă generație şi cu personal calificat, un ambulatoriu modernizat 
şi dotat la standarde europene, cu cabinete care să acopere toate specialităţile solicitate de 
pacienţi, precum şi printr-un sector privat dinamic (laboratoare de analize, farmacii, cabinete 
stomatologice, laboratoare de tehnică dentară, cabinete ale medicilor de familie şi specialişti, 
etc.). Unităţile de învăţământ din localitate vor beneficia de o infrastructură modernă (săli de 
clasă, laboratoare şi ateliere şcolare, săli şi terenuri de sport, internate, cantine, biblioteci, etc.), 
dotări cu echipamente moderne, precum şi de o ofertă educaţională adaptată la nevoile mediului 
de afaceri local, prin revizuirea curriculei, dar şi prin oferirea de servicii de formare profesională 
pentru adulţi. De asemenea, locuitorii oraşului vor beneficia de servicii pentru situaţii de urgenţă 
dotate cu echipamente moderne de intervenţie, iar noile construcţii se vor realiza doar în baza 
unor reglementări urbanistice riguroase.  

3. Moinești – un centru economic modern, competitiv și deschis către investitori 

După 1990, Municipiul Moinești a cunoscut un amplu proces de restructurare economică, care s-a 
concretizat în restructurarea activității de extracție a hidrocarburilor, inclusiv în disponibilizarea a 
peste 10.000 de angajaţi, şi dezvoltarea unui sector IMM, preponderent în domeniul construcţiilor 
şi comerţului, precum şi în apariţia unor unităţi productive, care nu au reușit însă să contribuie la 
relansarea economiei locale. Cu toate acestea, investitorii și antreprenorii străini și autohtoni nu 
beneficiază de structuri de sprijinire a afacerilor şi de suficiente servicii specializate de asistenţă 
și consultanță. Pe de altă parte, resursele naturale din zona Moinești (hidrocarburi, materiale de 
construcţie, fond forestier, ape curative, produse agroalimentare bio, etc.) nu sunt exploatate 
decât într-o foarte mică măsură. Pe de altă parte, deşi zona Moinești are un potențial agricol 
însemnat, activitatea agricolă se desfăşoară exclusiv în gospodării ţărăneşti, în lipsa unor 
exploataţii agricole moderne, de mari dimensiuni. Nu în ultimul rând, resursele de energie 
regenerabilă (energie solară, eoliană, din biomasă agro-forestieră) nu sunt exploatate în prezent.  

La orizontul anului 2030, economia Municipiului Moinești va fi una competitivă pe plan intern și 
extern, cu emisii reduse de carbon, bazată pe dezvoltarea afacerilor antreprenorilor locali şi pe 
atragerea de investitori autohtoni şi străini, cu precădere în domeniul industriei prelucrătoare cu 
valoare adăugată ridicată, energiei și serviciilor (inclusiv a turismului). Afacerile acestora vor fi 
susţinute de infrastructura turistică creată și de un parc industrial modern, care să valorifice 
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resursele locale. De asemenea, resursele regenerabile din zonă vor fi valorificate pentru producţia 
de energie. Producătorii tradiţionali din zonele rurale învecinate vor putea să-şi promoveze şi 
comercializeze produsele, pe piaţa locală, prin noua piață agroalimentară a orașului, dar şi prin 
organizarea unui sistem agro-logistic regional, cu facilități de colectare, depozitare, ambalare,  
procesare primară și marketing a legumelor și fructelor. De asemenea, în jurul oraşului vor 
funcţiona ferme vegetale şi zootehnice moderne, cu echipamente de ultimă generaţie, care vor 
dispune şi de spaţii de depozitare a produselor agricole. Toate acestea vor conduce la crearea a 
minim 1.000 de noi locuri de muncă, preponderent pentru persoanele care lucrează actualmente 
în străinătate, precum şi la creşterea nivelului mediu de salarizare.  

4. Moinești – o administrație locală eficientă și orientată către nevoile cetățenilor 

Calitatea serviciilor publice de la nivelul Municipiului Moinești a înregistrat un progres vizibil în 
ultimii ani, dar se confruntă, asemenea altor administrații publice locale din România, cu 
probleme cronice: insuficiența personalului de specialitate, limitarea resurselor bugetare, 
capacitatea redusă de planificare strategică și de management de proiect, gradul redus de 
implicare al cetățenilor în procesul decizional de la nivel local, salarizarea deficitară a 
funcționarilor publici, lipsa stabilității legislative, etc.  

La orizontul anului 2020, administrația publică locală din Municipiul Moinești va oferi servicii 
semnificativ îmbunătățite cetățenilor, inclusiv în mediul on-line (e-administrație), cu un personal 
suficient, corespunzător calificat și remunerat. Personalul din administrația locală va beneficia de 
programe de formare profesională continuă și de dezvoltare personală, de condiții de lucru 
îmbunătățite și de majorarea veniturilor (de ex. prin includerea fostelor stimulente în salariul de 
bază, acordarea de bonus-uri pentru funcționarii care implementează proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, etc.), în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. De asemenea, dezvoltarea 
orașului se va face într-o abordare strategică, pe baza unei planificări bugetare multianuale, în 
baza unor documente de planificare pe termen lung (o strategie locală de dezvoltare durabilă), cu 
ținte și priorități precise, asupra cărora există un consens general la nivel local, corelate cu 
resursele bugetare proprii și din resurse externe (fonduri europene, parteneriate public-private, 
subvenții de la bugetul de stat, etc.). Acestea se vor concretiza în creșterea veniturilor bugetului 
local și atragerea a minim 15 mil. Euro din fonduri europene, naționale și internaționale, în 
perioada de programare 2014-2020.  

 

II. Obiective strategice, obiective operaţionale, măsuri:  

Obiectivul strategic 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată a Municipiului Moinești 

Obiectivul operațional 1.1.: Îmbunătățirea mediului urban a municipiului 
 

Măsuri: 

 125 



M.1.1.1. Reabilitarea infrastructurii publice urbane (străzi, parcuri, zone pietonale etc.) 

M 1.1.2. Dezvoltarea antreprenoriatului local 

M. 1.1.3. Sprijin pentru incluziunea socială a comunităților defavorizate social 
 

 
Obiectivul operațional 1.2: Îmbunătățirea mobilității urbane 

 
Măsuri: 
 
M. 1.2.1. Implementarea strategiilor de transport public urban  

 

Obiectivul strategic 2. Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și rezidențial 
din Municipiul Moinești 

Obiectivul operațional 2.1.: Creșterea eficienței energetice în sectorul rezidențial 

Măsuri: 
 
M. 2.1.1. reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi/sau a 
sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, prin 
folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative; 

 
Obiectivul operațional 2.2.: Creșterea eficienței energetice în sectorul public  

Măsuri: 

M. 2.2.1. reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi/sau a 
sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, prin 
folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative; 

M. 2.2.2. Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public. 

Obiectivul specific 3. Dezvoltarea infrastructurii locale din Municipiul Moinești 

Obiectivul operațional 3.1: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale și 
creșterea calității actului educațional  

Măsuri: 
 
M. 3.1.1.  Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale, inclusiv 
dotarea cu echipamente specifice 

 
M. 3.1.2. Reabilitarea/modernizarea centrelor de formare profesională continuă, inclusiv 
dotarea cu echipamente specifice 
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M. 3.1.3.  Promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea 
creșterii calității actului educațional 
 

Obiectivul operațional 3.2.: Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate și 
creșterea calității serviciilor medicale 

Măsuri: 
 
M. 3.2.1. Reabilitarea/modernizarea/extinderea ambulatoriilor, inclusiv dotarea cu 
echipamente specifice 

 
M. 3.2.2.     Reabilitarea/modernizarea spitalelor, inclusiv dotarea cu echipamente specifice 

 
M. 3.2.3.  Promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea 
creșterii calității serviciilor medicale (servicii medicale de prevenire a unor boli, dar și 
servicii medicale care presupun utilizarea corectă a noilor echipamente medicale cu care 
sunt dotate) 

 
Obiectivul operațional 3.3: Reabilitarea/modernizarea infrastructurii sociale și promovarea 
unor programe de prevenție (consiliere/mediere) în domeniul serviciilor sociale 

Măsuri: 
 
M. 3.3.1.  Reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu 
echipamente specifice 

 
M. 3.3.2.  Derularea de programe (consiliere/mediere) în vederea prevenirii existenţei unor 
situaţii de abuz sau neglijenţă în familie şi/sau separarea de familie.  

  
 

Obiectivul strategic 4. Dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării incluziunii sociale 
și reducerii gradului de sărăcie în Municipiul Moinești 

Obiectivul operațional 4.1.: sprijin pentru regenerarea economică a zonelor urbane aflate în 
declin și pentru incluziunea socială a comunităților defavorizate, inclusiv a comunității rome 

Măsuri: proiecte integrate de regenerare economică a zonelor deprivate și incluziune 
socială a comunităților marginalizate, prin: 

M. 4.1.1. Îmbunătățirea condițiilor de locuire (reabilitare/modernizare locuințe sociale) 

M. 4.1.2. Investiții în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale 
M. 4.1.3. Stimularea ocupării, prin intermediul AES (activități economie socială) 

 
M. 4.1.4. Activități (informare/consiliere/mediere etc.) de dezvoltare comunitară integrată, 
în vederea creșterii gradului de coeziune și consens la nivelul comunității 
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Obiectivul strategic 5. Îmbunătățirea mediului economic din Municipiul Moinești 

Obiectivul operațional 5.1.: Dezvoltarea infrastructurii specifice inovării și cercetării 
  

Măsuri: 
 
M. 5.1.1. Înființarea de structure de sprijinire a afacerilor și inovării 

 
M. 5.1.3. Sprijin pentru dezvoltarea activității economice în cadrul infrastructurii specifice 
inovării și cercetării și adoptarea de noi tehnologii 

 
Obiectivul operațional 5.2: Creșterea competitivității IMM-urilor 

 
Măsuri: 
 
M. 5.2.1. Dezvoltarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi  

 

Obiectivul strategic 6. Dezvoltarea durabilă a turismului în zona Moinești 

Obiectivul operațional 6.1: valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potențial turistic 

Măsuri: 
 

M. 6.1.1.  Restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural  
 

Obiectivul operațional 6.2.: crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism în vederea 
creșterii atractivității și competitivității municipiului ca destinație turistică 

Măsuri: 
 
M. 6.2.1. Valorificarea prin turism a potențialului balnear local 

 
M. 6.2.2. Dezvoltarea economică locală prin valorificarea specificului turistic local 
(montan, gastronomic, vânătoare, pescuit, etc.) 
 
M. 6.2.3. Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic 

 
 
Prioritatea 7. Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel regional și local 
 

Obiectivul operațional 7.1: Reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate 

Măsuri: 
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M. 7.1.1. curățarea/decontaminarea suprafețelor industriale poluate și abandonate 
 

Obiectivul operațional 7.2:  Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă și canalizare la nivel local 

Măsuri: 
 
M. 7.2.1. Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă și de canalizare  
  

Obiectivul operațional 7.3:  Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență 

Măsuri: 
 
M. 7.3.1. Măsuri de prevenire a situațiilor de urgență (construire diguri, înființarea perdele 
forestiere de protecție, etc.) 

 

Obiectivul strategic 8: Asigurarea bunei guvernanţe la nivel local 

Obiectivul operațional  8.1. Apropierea administraţiei publice de cetăţeni (dezvoltarea 
capacităţii instituţionale, acces îmbunătăţit al locuitorilor la informaţiile de interes public şi 
dezvoltarea cooperării) 

Măsuri: 

M. 8.1.1. Apropierea administraţiei publice de cetăţeni (dezvoltarea capacităţii 
instituţionale, acces îmbunătăţit al locuitorilor la informaţiile de interes public şi 
dezvoltarea cooperării) 

V. Portofoliul de proiecte strategice  

Portofoliul de proiecte strategice ale Municipiului Moinești  pentru perioada 2014-2020 este 
prezentat în detaliu în Anexa 1. Acestea au fost colectate și validate, în urma centralizării 
chestionarelor care au fost completate de participanţii la grupurile de lucru şi interviurile 
organizate cu actorii relevanţi (consilieri locali, personalul din administraţia public locală, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai instituţiilor publice decentralizate, asociaţii profesionale, 
cetăţeni, etc.).  

 

VI. Planul de acţiune 

Pentru îmbunătăţirea procesului de planificare la nivel local, propunem următorul plan de 
acţiune, structurat pe trei intervale de timp: 

Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2013-2014) 
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Acţiuni Responsabili 

Aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 
Moinești 2014-2020 în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de 
hotărâri în acest sens 

Municipiul Moinești 

Susţinerea şi finalizarea proiectelor aflate în implementare în actuala 
perioadă de programare  

Beneficiarii proiectelor 
aflate în derulare 

Identificarea investițiilor prioritare și a partenerilor publici şi privaţi 
pentru dezvoltarea şi implementarea acestora 

Municipiul Moinești 

Beneficiarii proiectelor 
prioritare 

Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de finanţare pentru 
proiectele propuse spre implementare în următoarea perioadă de 
programare (parteneriate public-privat, credite, alte resurse financiare 
externe, finanţări din fonduri europene, fonduri de la bugetele de stat 
şi local, etc.) 

Municipiul Moinești 

Beneficiarii proiectelor 
propuse a fi realizate 

Elaborare documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor 
propuse a fi realizate în următoarea perioadă de programare 
(identificare terenuri/clădiri, pregătire documente care să ateste 
regimul juridic al terenurilor, studii de prefezabilitate-fezabilitate, 
studii de impact, planuri de afaceri, documentaţii urbanistice, etc.) 

Municipiul Moinești 

Alte categorii de 
beneficiari din localitate 

Firme de consultanţă 

Parteneri din alte judeţe 
din România sau din alte 
ţări 

Promovarea oraşului ca destinaţie turistică şi de afaceri, în vederea 
atragerii de investiţii şi a creşterii gradului de ocupare a 
infrastructurilor turistice şi de sprijinire a afacerilor existente sau în 
curs de realizare  

Municipiul Moinești 

Camera de Comerţ şi 
Industrie 

Asociaţii patronale 

Administratorii 
structurilor turistice şi de 
sprijinire a afacerilor  

Realizarea de acorduri de parteneriate între Municipiul  Moinești şi 
actorii relevanţi de la nivel local, judeţean şi naţional pentru realizarea 
proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare 

Municipiul Moinești 

Consiliul Judeţean Bacău 
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Mediul de afaceri 

Alţi actori relevanţi 

Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari publici si privati  
asupra surselor de finanţare complementare existente pentru creşterea 
gradului de absorbţie al fondurilor europene 

Municipiul Moinești 

Autorităţi de 
Management / Organisme 
Intermediare 

Instituţia Prefectului 
Bacău 

Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele 
necesare pentru implementarea proiectelor prioritare şi stabilirea 
graficului de derulare/implementare a strategiei (includerea în bugetul 
multianual a investiţiilor propuse ca fiind prioritare în vederea 
pregătirii lor) 

Municipiul Moinești 

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane pentru 
implementarea cu succes a proiectelor prioritare 

Municipiul Moinești 

Alte categorii de 
beneficiari de la nivel 
local 

 

Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2014-2017) 

Acţiuni Responsabili 

Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au fost finalizate 
(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare) 

Aceiaşi responsabili ca şi 
pe termen scurt 

Realizarea de parteneriate public private pentru dezvoltarea 
proiectelor majore de la nivel local 

Municipiul Moinești 

Mediul de afaceri 

Facilitarea implementării proiectelor prioritare (concesionare terenuri, 
facilitare construcţii, facilităţi pentru capacităţi de producţie, 
reducerea/înlăturarea barierelor administrative,  etc.)  

Municipiul Moinești 

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor private în domeniile prioritare şi 
complementare proiectelor prioritare 

Municipiul Moinești 

Mediul de afaceri 
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Implementarea proiectelor prioritare (realizare achiziţii publice, 
executare lucrări, etc.) 

Beneficiarii proiectelor 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional 
(materiale promoţionale, participare la manifestări internaţionale, site-
uri, etc.) 

Municipiul Moinești 
împreună cu responsabilii 
de proiecte 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din portofoliul de 
proiecte prioritare şi realizarea unor rapoarte de progres 

Municipiul Moinești 

Evaluarea intermediară a strategiei locale de dezvoltare durabilă a 
municipiului pentru perioada 2014-2020 

Municipiul Moinești 

Evaluator independent 

 

Acţiuni de întreprins pe termen lung (2018-2020)  

Acţiuni Responsabili 

Continuarea activităţilor pe termen mediu care nu au fost finalizate 
(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare) 

Aceeaşi responsabili ca şi 
pe termen mediu 

Revizuirea strategiei pe baza evaluării şi luarea de măsuri corective 
(dacă este cazul) 

Municipiul Moinești 

Finalizarea implementării proiectelor prioritare  Beneficiarii proiectelor 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional Municipiul Moinești  
împreună cu responsabilii 
de proiecte 

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor în domeniile prioritare şi 
complementare proiectelor prioritare 

Municipiul Moinești 

Revizuirea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 
Moinești pentru următoarea perioadă de programare (2021-2027) 

Municipiul Moinești 

Structurile parteneriale 
formate la nivelul 
localităţii pentru 
planificare strategică (de 
ex. grupuri de lucru 
sectoriale) 
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VII.  Indicatorii de monitorizare şi evaluare a strategiei 

 

Pentru monitorizarea implementării strategiei, se propune următorul set de indicatori și valori 
țintă preconizate pentru anul 2020: 

Indicator Ținta pentru anul 2020 

număr de km de străzi reabilitate/modernizate;                     10 km 

puterea instalată (MW) a unităţilor de producere a energiei 
din surse regenerabile; 

1 MW 

număr de instituţii publice  reabilitate termic  10 

număr de sisteme informatice integrate  de tip (”e-
administrare”, e-sanatate, e-educatie)  implementate; 

1 

lungimea (km) traseelor turistice amenajate; 12 km 

număr de centre wellness şi de sănătate construite; 1 

număr de incubatoare de afaceri înfiinţate; 1 

număr de apartamente reabilitate termic; 1500 

număr de sisteme de supraveghere video instalate/extinse 1 

număr de centre de informare și promovare turistică înființate 1 

lungimea (km) pistelor de biciclete amenajate; 8 km 

lungimea (km) aleilor pietonale amenajate si reabilitate 
(trotuare); 

6 km 

număr de unităţi de învăţământ reabilitate/modernizate; 6 

număr de săli şi terenuri de sport şcolare reabilitate 3 

număr de kilometri de reţele noi/extinse/modernizate de 
alimentare cu apă; 

75 

număr de kilometri de reţele noi/extinse/modernizate de 
canalizare; 

33 

număr de copuri de iluminat public eficient energetic 500 
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instalate; 

număr de parcuri de agrement construite; 1 

număr de structuri de sprijinire a afacerilor înființate; 1 

număr de strategii elaborate/revizuite; 1 

număr de muzee înființate 1 

număr de noi locuri de muncă nou-înființate 1000 

număr de IMM sprijinite 10 

număr de centre de cercetare înființate/dezvoltate 1 

număr de instituții culturale înființate 1 

număr de săli de sport construite 1 

număr de beneficiari din grupurile vulnerabile și supuși 
excluziunii sociale care beneficiază de infrastructură și 
servicii noi/îmbunătățite de asistență social 

150 
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I. Proiecte strategice pentru perioada 2014-2020 
 

      Nr.  Titlul proiectului Scopul proiectului Obiectivele 
specifice  

Probleme abordate Activități principale Bugetul 
estimativ 

(LEI) 

Surse de 
finanțare 

Parteneri 

1. Reabilitarea și 
modernizarea 

rețelei stradale din 
Municipiul 
Moinești 

 

Creșterea mobilității 
mărfurilor și persoanelor 
în municipiul Moinești 

1. Creșterea 
vitezei de 
deplasare 

2. Reducerea 
nivelului de 

poluare 

1. Congestionarea 
traficului în zona 

centrală a orașului și 
gradul redus de 

modernizare al rețelei 
stradale 

2. Nivelul ridicat de 
poluare a aerului și 

poluare fonică 

Reabilitarea și 
modernizarea Străzilor 
Lucăcioaia, 1 Mai, A.I 
Cuza,  Avram Iancu, 

Ștefan Luchian, Păcii, 
Amenajarea de piste 

pentru biciclete si alei 
pietonale  

(pentru orizontul 2027, 
obiectivul este 

modernizarea și 
reabilitarea tuturor 

străzilor din municipiu) 

20,000,000 POR 2014-
2020 

Bugetul de stat 
Bugetul local 

 

2. Înființare bază de 
tratament balnear 

și valorificarea 
izvoarelor cu rol 

curativ din 
Municipiul 
Moinești 

Creșterea atractivității 
zonei Moinești pentru 

turiști și locuitori 
 

1. Creșterea 
numărului de 

turiști 
2. Extinderea și 
diversificarea 
infrastructurii 
turistice și de 

sănătate din zonă 
3. Diversificarea 
ofertei turistice 

din Zona Moinești 

1. Patrimoniul natural 
din zona Moinești nu 

este suficient 
valorificat și promovat 

2. Durata medie a 
sejurului turistic al 

vizitatorilor este mai 
mică de 2 zile 

3. Numărul turiștilor 
care vizitează 

localitatea este redus 
în comparație cu 
potențialul local. 

Proiectul prevede 
amenajarea unei baze de 
tratament balnear,(prin 

amenajarea unei 
construcții existente sau 

construcție nouă), care să 
valorifice izvoarele 

curative din zonă și care 
va cuprinde mai multe 

cabinete de balneoterapie, 
hidroterapie, termoterapie, 

saună, aerosoli, 
electroterapie, 

kinetoterapie, etc., spații 
de cazare și de alimentație 

25,000,000 POR 2014-
2020 

Parteneriat 
public-privat 

Companii 
private 



publică, etc 

3. Modernizarea şi 
eficientizarea 
ilumunatului 

public al 
Municipiului 

Moinești 

Implementarea unui 
sistem de iluminat public 

modern și eficient 
energetic 

1. Reducerea 
consumului de 

energie 
2. Creșterea 

calității vieții 
3. Creșterea 

eficienței 
energetice 

1. Sistemul de 
iluminat public din 

localitate nu acoperă 
toată localitatea și nu 
dispune de corpuri de 

iluminat eficiente 
energetic 

Extinderea rețelei de 
iluminat și înlocuirea 
corpurilor de iluminat 

existente cu becuri de tip 
LED,  becuri eficiente 

energetic, alte tipuri etc 

2,500,000 POR 2014-
2020 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

 

4. Înființarea unui 
parc 

fotovoltaic/eolian 
care să asigure 
alimentarea cu 

energie electrică a 
clădirilor 

publice/locuintelor 
sociale din 
Municipiul 
Moinești 

Valorificarea resurselor 
de energie regenerabilă 

din zona Moinești 

1. Valorificarea 
potențialului de 

producere a 
energiei solare din 

zonă 
2. Reducerea 

emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

3. Crearea de noi 
locuri de muncă 

1. În Municipiul 
Moinești nu există 

sistem centralizat de 
termoficare, iar circa 
jumătate din locuințe 
sunt încălzite cu sobe 

pe bază de combustibil 
solid 

2. Prețul gazelor 
naturale este în 

creștere continuă, pe 
fondul liberalizării 

prețurilor 
3. Potențialul de 

producere a energiei 
regenerabile din zonă 

este nevalorificat 

1. Construcția unei 
capacități de producere a 
energiei electrice, cu o 
capacitate de minim 1 

MW 
2. Crearea a minim 10 de 

locuri de muncă 
3. Asigurarea necesarului 
de energie al instituțiilor 
publice din municipiu 

80,000,000 POS CCE 
2014-2020 

Bugetul Local 
Parteneriat 

public-privat 

 



5. Dezvoltarea 
mediului de 
afaceri din 
Municipiul 

Moinești, prin 
înființarea unei 

structuri de 
sprijinire a 
afacerilor 

Creșterea atractivității 
Municipiului Moinești 

pentru investitori 

1. Dezvoltarea 
întreprinderilor 

care își desfășoară 
activitatea în zona 

municipiului 
2. Dezvoltarea 

infrastructurii și a 
serviciilor de 

afaceri, cu 
precădere pentru 

IMM-uri 
3. Atragerea și 

susținerea 
potențialilor 
investitori 

4. Crearea de 
minim 300 de 

locuri de muncă 

1. Întreprinzătorii 
locali nu beneficiază 

de o gamă 
diversificată de 

servicii de afaceri 
2. Numărul de 

investitori străini din 
zonă este foarte redus 
3. Numărul de locuri 

de muncă vacante este 
redus 

4. Industria locală este 
puțin diversificată și 

oferă un nivel redus de 
salarizare 

Proiectul presupune 
amenajarea unui parc 

industrial, pe o suprafață 
de minim 2 ha, a unui 
incubator de afaceri, a 

unor clădiri 
administrative, a unor 

spații de producție și de 
prestări servicii, rețele de 
utilități, parcări, drumuri 

de acces, etc. 

15,000,000 POR 2014-
2020 

Bugetul de stat 
Bugetul local 

Camera de 
Comerț și 
Industrie 

Bacău 

6. Creșterea 
siguranței și 
prevenirea 

criminalității în 
Municipiul 

Moinești, prin 
extinderea 

sistemului de 
supraveghere 

video 

Reducerea criminalității 
sociale și creșterea 

siguranței cetățenilor din 
Municipiul Moinești, 
contribuind astfel la 

creșterea calităţii vieii, 
crearea de noi locuri de 
muncă și dezvoltarea 

economiei locale. 

1. Extinderea 
sistemului de 
supraveghere 
video pentru 

creșterea 
siguranței și 
prevenirea 

criminalității 

1. Sistemul de 
supraveghere video 

existent acoperă doar 
parțial suprafața 

orașului 
2. Nivelul 

infracționalității este 
ridicat, mai ales în 
zonele periferice 

Achiziționarea și 
instalarea a minim 50 de 
camere fixe și mobile și 
conectarea acestora la 
dispeceratul central de 

monitorizare 

1,500,000 POR 2014-
2020 

Bugetul de stat 
Bugetul local 

 



7. Înființarea unui 
centru de 
cercetare-

dezvoltare în 
domeniul 

biotehnologii 
(medical) în 

cadrul Spitalului 
Municipal de 

Urgență Moinești 

Creșterea competitivității 
economiei locale, prin 

dezvoltarea activității de 
Cercetare-Dezvoltare-

Inovare 

1. Crearea de noi 
locuri de muncă în 

sectorul C-D 
2. Creșterea 
vizibilității 

activității de 
cercetare 

autohtone pe plan 
intern și extern 

3. Dezvoltarea de 
noi produse și 
tehnologii cu 

aplicabilitate în 
domeniul medical 

1. Activitatea de 
cercetare-dezvoltare 

de la nivelul 
Municipiului Moinești 

este aproape 
inexistentă 

2. Transferul 
tehnologic în 

domeniul 
biotehnologiilor este 

unul foarte redus 

Construcția unui centru de 
cercetare, asigurarea 

utilităților și dotarea cu 
echipamente de cercetare 

8,000,000 POS 
Competitivitate 

2014-2020 
Bugetul de stat 
Fonduri proprii 

Spitalul 
Municipal de 

Urgență 
Moinești 

8. Înființarea 
Centrului de 
Informare și 
Promovare 

Turistică Moinești 

Creșterea atractivității 
zonei Moinești pentru 

turiști și vizitatori 

1. Promovarea 
ofertei turistice a 

zonei turistice 
Moinești 

2. Creșterea 
numărului de 

turiști 
3. Creșterea 

duratei medii a 
sejurului turistic 

1. Numărul turiștilor 
din zona Moinești se 

menține scăzut în 
comparație cu 

potențialul local 
2. În zona Moinești nu 
funcționează nici un 

centru de informare și 
promovare turistică 
3. Durata medie a 

sejurului turiștilor este 
foarte scăzută, una 
dintre cauze fiind și 

insuficienta informare 
cu privire la 

obiectivele turistice 
din zonă 

Proiectul prevede 
construcția unui centru de 
informare și promovare 

turistică dotat cu 
echipamente și mobilier 

specific, cu spații de 
prezentare a materialelor 
promoționale, birou de 
informare a turiștilor, 

echipamente ITC 
conectate la Internet, 

grupuri sanitare, bază de 
date cu oferta turistică 

locală, site web de 
promovare, etc. 

600,000 POR 2014-
2020 

 



9. Creșterea calității 
actului 

educațional, prin 
reabilitarea și 
modernizarea 
unităților de 

învățământ din 
Municipiul 
Moinești 

Creșterea accesului la 
servicii educaționale de 

calitate 

1. Reducerea 
abandonului 

școlar 
2. Dezvoltarea 
infrastructurii 
educaționale 

1. Restructurarea 
rețelei educaționale de 
la nivel local a condus 

la supraîncărcarea 
unităților de 

învățământ funcționale 
2. Elevii din comunele 
învecinate fac naveta 

la unitățile de 
învățământ din oraș 

Modernizarea unităților de 
învățământ din localitate 

(creșă, grădinițe, școli 
generale, licee), prin 
extinderea acestora, 
reabilitare termică, 

înlocuire mobilier, dotarea 
cu sisteme de 
supraveghere, 

modernizarea sălilor de 
gimnastică și terenurilor 
de sport, a atelierelor și 
laboratoarelor școlare, 
dotarea cu echipamente 

didactice etc. 

15,000,000 Bugetul local 
POR 2014-

2020 
MECTS 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Bacău 

10. Construcție 
locuințe sociale în 
zona Călimani din 

Municipiul 
Moinești 

Creșterea atractivității 
municipiului Moinești 
pentru locuitori, prin 

promovarea incluziunii 
sociale 

1. Promovarea 
incluziunii sociale  

2. Creșterea 
accesului la 

serivicii sociale și 
de sănătate 

1. Ponderea persoane 
expuse riscului de 

excluziune socială este 
în creștere 

2. Numărul de locuințe 
sociale din municipiu 

este insuficient în 
raport cu cererile 

3. Un număr mare de 
persoane din localitate 

locuiesc în condiții 
improprii 

Construcția unui număr de  
63 locuințe sociale 

 
10.200.000 

POR 2014-
2020 

Bugetul de stat 
Bugetul local 

 



11. Înființarea 
Complexului 

Muzeal al 
Patrimoniului 

Creșterea atractivității 
Municipiului Moinești 

pentru locuitori și turiști 

1. Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale din 

localitate 
2. Diversificarea 
ofertei culturale 
pentru locuitori, 

turiști și vizitatori 
3. Creșterea 

numărului de 
turiști 

1. Lipsa unui muzeu 
municipal 

2. Numărul redus de 
turiști care vizitează 

localitatea 
3. Promovarea 
insuficientă a 

patrimoniului cultural 
local 

Reabilitarea unei clădiri de 
patrimoniu și 

transformarea sa în 
complex muzeal, cu spații 
de depozitare, organizarea 

de conferințe, expoziții, 
seminarii. 

Reabilitare cladire de 
patrimoniu si infiintarea 

unui complex muzeal 

3,000,000 POR 2014-
2020 

Bugetul de stat 
Bugetul local 

DJCPN 
Bacău 

Ministerul 
Culturii și 

Patrimoniului 
Național 
ONG-uri 

 
POR 2014-

2020 
 

12 Reabilitarea și 
transformarea 
fostului Club 

”Lira” în Casa de 
Cultură a 

Municipiului 
Moinești 

Creșterea atractivității 
Municipiului Moinești 

pentru locuitori și turiști 

1. Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale din 

localitate 
2. Diversificarea 
ofertei culturale 
pentru locuitori, 

turiști și vizitatori 
3. Creșterea 

numărului de 
turiști 

1. Lipsa unor spații 
corespunzătoare 

pentru organizarea de 
evenimente culturale, 

expoziții, etc.  
2. Numărul redus de 
turiști care vizitează 

localitatea 
3. Oferta culturală 

redusă 

Reabilitarea, reamenajarea 
și modernizarea clădirii 
fostului Club ”Lira”, în 

vederea transformării într-
un centru cultural 

multifuncțional (Casă de 
Cultură), care să cuprindă 

o sală de spectacole cu 
scenă și balcon, o sală 
multimedia, o zonă de 

recepție-așteptare, o sală 
de proiecție, 

5,000,000 Bugetul local 
Bugetul de stat 

 

13. Reabilitarea 
termică a 

blocurilor de 
locuințe din 
Municipiul 
Moinești 

Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor de 

locuit 

1. Reducerea 
consumului de 

energie 
2. Creșterea 

calității vieții 
3. Îmbunătățirea 
aspectului urban 

Circa jumătate dintre 
locuințele din 
localitate sunt 

concentrate în blocuri 
de locuințe colective, 

cu confort termic 
scăzut și care 

afectează negativ 
peisajul urban 

Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuințe cu 

1.500 de apartamente 

20,000,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 
Contribuția 
locatarilor 

Asociațiile 
de locatari 

MDRT 



14 Reabilitare Pădurii 
de Pini si 

transformarea 
acesteia în zonă de 

agrement (Parc 
Pini) 

Creșterea atractivității 
zonei Moinești pentru 

turiști și locuitori 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
sportive şi de 

agreement 

1. În Municipiul 
Moinești nu există o 

infrastructură sportivă 
și de agreement bine 

dezvoltată 
2. Numărul turiștilor și 

durata medie a 
sejurului se mențin la 

valori scăzute 

Proiectul prevede 
amenajarea unei zone de 
agreement (Parc) în zona 

Pădurea de Pini, și va 
cuprinde lucrări de 

amenajare a traseelor 
pietonale si a celor de 

biking, asigurarea 
iluminatului ornamental și 

arhitectural, dotarea cu 
mobilier urban, 

amenajarea de locuri de 
picnic și de grătar, 

montarea de coșuri de 
gunoi și de toatele 

ecologice, plantarea de 
arbori, amenajarea de 

locuri de joacă și mini-
terenuri sportive, etc. 

3,000,000 POR 2014-
2020 

Bugetul de stat 
Bugetul local 

 

15 Atestarea 
Municipiului 
Moinești ca 

Stațiune 
balneoclimaterică 

de interes local 

Creșterea atractivității 
zonei Moinești pentru 

turiști și vizitatori 

1. Atragerea de 
investiții în 

sectorul turistic 
2. Creșterea 

numărului de 
turiști 

3. Crearea de noi 
locuri de muncă 

1. Numărul turiștilor 
din zona Moinești se 

menține scăzut în 
comparație cu 

potențialul local 
2. În pofida 

potențialului turistic și 
a tradiției acestei 

activități, Municipiul 
nu are statutul de 

stațiune 
balneoclimaterică 
3. Infrastructura 

turistică și de cazare 
este insuficient 

Proiectul prevede 
indeplinirea conditiilor 

pentru atestarea 
Municipiului Moinești ca 
stațiune balneoclimaterică 

de interes local și 
obtinerea unei Hotarari de 

Guvern in acest sens. 

200,000 Bugetul local 2014-2015 



dezvoltată 

16 Construcția unei 
săli polivalente 
(minim 1000 de 

locuri) în 
Municipiul 
Moinești 

Asigurarea unor spaţii 
urbane de calitate şi 

oportunităţi de petrecere 
a timpului liber 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
sportive şi de 
petrecere a 

timpului liber 

1. În Municipiul 
Moinești nu există o 

sală polivalentă 
modernă, de mari 

dimensiuni, pentru 
organizarea de 

competiţii sportive 
interne si 

internaţionale şi pentru 
alte evenimente (de 

ex. concerte) 
 

Proiectul prevede 
construcţia unei săli 

polivalente moderne, cu o 
capacitate de minim 1.000 

de locuri. 

10,000,000 Bugetul de stat 
Bugetul local 

 

17 Amenajarea de 
trasee montane în 
Munții Goșmanu 

și Berzunți 

Creșterea atractivității 
Munților Goșmanu și 

Berzunți pentru turismul 
montan 

1. Creșterea 
numărului de 

turiști care 
vizitează zona 

Moinești pentru 
drumeții 

2. Creșterea 
siguranței 
turiștilor 

1. Traseele montane 
din zona Moinești nu 

sunt marcate 
corespunzător 

Realizarea/refacerea 
marcajelor, montarea de 

săgeți indicatoare, refacere 
poteci și podețe, 

construcția de refugii 

500,000 POR 2014-
2020 

Bugetul de stat 
Bugetul local 

Consiliul 
Județean 
ONG-uri 

18 Extindere si 
reabilitare retele 

de apa si apa uzata 
km 

Creșterea calității vieții 
locuitorilor municipiului, 

prin îmbunătățirea 
infrastructurii de apă și 
apă uzată din Moinești 

1. Creșterea 
ponderii 

locuințelor 
branșate la rețeaua 

de alimentare și 
canalizare la 

100% 
2. Creșterea 
calității apei 

potabile 

1. Rețelele de apă 
potabilă și canalizare 

din localitate sunt 
uzate fizic și moral 
2. Rețelele tehnico-

edilitare din localitate 
acoperă doar parțial 

trama stradală a 
orașului, iar peste 10% 
dintre locuințe nu sunt 

 Indicatori de realizat: 
km retea apa –  

39 extindere si 36 
reabilitare 

km retea canalizare (apa 
uzata)  

29 extindere si 4 
reabilitare 

45,000,000 POS MEDIU 
2014-2020 

S.C. 
Compania 

Regională de 
Apă Bacău 

S.A. 



distribuite 
3. Reducerea 

poluării apelor, 
prin tratarea 
superioară a 
apelor uzate 
4. Creșterea 

calității serviciilor 
furnizate 

consumatorilor 

branșate 
3. Calitatea serviciilor 

furnizate 
consumatorilor este 

nesatisfăcătoare 

19 Înființarea unui 
Centru Regional 
de Marketing a 

Produselor Agro-
Alimentare 

Asigurarea unei 
dezvoltări economice 

durabile a zonei 
Moinești, prin înființarea 
unei structuri de sprijinire 

a afacerilor de interes 
regional 

1.Sprijinirea 
mediului de 
afaceri local 

2. Dezvoltarea 
antreprenoriatului 

în rândul 
locuitorilor din 

zonă 
3. Creșterea 

numărului de 
locuri de muncă 

 

1. Resursele naturale 
și produsele 

tradiționale din zona 
Moinești nu sunt 

valorificate și 
promovate 

corespunzător 
2. Numărul de locuri 

de muncă din 
localitate este redus, 

mai ales în domenii cu 
valoare adăugată 

ridicată 
3. Micii întreprinzători 
locali nu beneficiază 
de infrastructuri și 
servicii de afaceri 
corespunzătoare 

Construcția unui centru 
multifuncțional de 

marketing a produselor 
tradiționale (centre de 
colectare,  depozitare, 
ambalare a produselor 

biologice - ciuperci, fructe 
de pădure, fructe și 

legume, lactate, 
brânzeturi, etc; spațiu 

expozițional cu puncte de 
desfacere; piață volantă; 
bursă regional de fructe; 
birouri de informare și 

consultanță; spații 
administrative; etc.) 

10,000,000 POR 2014-
2020 

Bugetul local 

Asociații de 
producători 
Consiliul 
Județean 

Camera de 
Comerț și 
Industrie 

   TOTAL         274,500,000     
 
 
 
 



II. Proiecte complementare intervențiilor strategice (cu finanțare preponderentă din fonduri proprii, fonduri private sau care vor fi incluse în strategii naționale 
și județene): 

 
1. Construcția Corpului de boli infecțioase a Spitalului Municipal de Urgență Moinești 

   2. Construcția de noi unități de cazare și alimentație publică, inclusiv cu specific local 
   3. Centrul de Resurse pentru Romi - rețea de mediatori pentru incluziunea socială a persoanelor de etnie romă 
   4. Amenajarea unui parc de agrement de iarnă în Municipiul Moinești 
   5. Organizarea de noi evenimente culturale și turistice în Municipiul Moinești 
   6. Transport ecologic în comun în Municipiul Moinești si areal 
   7. Aderarea entităților publice și private din Municipiul Moinești la Clusterele ASTRICO și TURISM REGIONAL 

CLUSTER 
   8. Dotarea cu echipamente a serviciului voluntar pentru situații de urgență 
   9. Furnizarea de servicii on line catre cetateni (e- administratie, e-sanatate, etc.) 
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