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CUVANT INAINTE 

 

Stimati cetateni ai comunei Oituz, 

                   

               Strategia de dezvoltare locala a comunei Oituz reprezinta un document 
important pentru dezvoltarea viitoare a comunei care identifica nevoile de  
dezvoltare a localitatii,  exprimand o abordare integrata a problemelor cu care se 
confrunta comunitatea. 

 Procesul de elaborare a strategiei este unul complex care permite 
aportul semnificativ al comunitatii locale si selectarea domeniilor prioritare si 
tipurilor de interventii in concordanta cu obiectivele si planurile strategice 
elaborate la nivel regional, national si european.  

 Orice comunitate trebuie sa promoveze o viziune strategica in ceea ce 
priveste dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 
administrativa haotica, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma 
irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si 
programele operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un 
cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic. 

 Strategia are rolul de a fundamenta accesul comunei Oituz la Fondurile 
Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene, urmarindu-se asigurarea unor 
conditii de trai mai bune locuitorilor comunei si generatiilor viitoare, reducerea 
migratiei locuitorilor si in mod special a tinerilor. 

 

              Primarul comunei Oituz 

                       Bodea Gheorghe 
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"Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a compromite posibilitatile generatiilor 

viitoare de a-si satisface propriile necesitati."  

                                                                                                                                    (Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

I. INTRODUCERE 

 

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen mediu 

si presupune o viziune de dezvoltare realista si realizabila prin atingerea 

obiectivelor si masurilor stabilite in urma analizei situatiei existente. 

Prin elaborarea acestui document strategic, comuna Oituz doreste sa isi faca 

publice aspiratiile privind dezvoltarea sa in contextul judetului Bacau si al Regiunii 

Nord Est, corelandu-si planurile de actiuni cu cele judetene si regionale si 

afirmandu-si intentia de a sustine activ politicile si planurile din urmatoarea 

perioada de programare. 

 Aceasta implica principiile dezvoltarii durabile a unei comunitati / regiuni 

finalizand cerintele actuale si oferind generatiilor viitoare posibilitatea realizarii 

propriilor obiective de dezvoltare. 

 Strategia de dezvoltare a comunei Oituz defineste o imagine clara a 

obiectivelor strategice si a cailor de operationalizare a acestora, pe care 

administratia publica locala impreuna cu principalii actori locali si le-au asumat 

pentru orizontul de timp 2025.  

 Strategia de dezvoltare este un instrument cu caracter programatic prin care 

se identifica nevoile de dezvoltare ale comunei si se selecteaza domeniile 

prioritare si tipurile de interventii ce vor fi aplicate in perioada vizata de aceasta. 

Aceasta este conceputa in corelatie cu principiile dezvoltarii durabile si reprezinta 

documentul fundamental al planului de dezvoltare al comunei Oituz cu rol in 

orientarea dezvoltarii economico-sociale si in accesarea fondurilor structurale si 

de coeziune ale Uniunii Europene. 
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   Prin obiectivele propuse, strategia respecta directiile de dezvoltare ale 

comunei Oituz si se incadreaza in documentele programatice nationale. Acesta 

permite focalizarea si ajustarea continua a eforturilor administratiei publice locale, 

orientate catre satisfacerea nevoilor locuitorilor comunei si cresterea calitatii vietii 

acestora, prin implementarea unor masuri de reabilitare/modernizare, 

dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea 

societatii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii si sustinerea 

traditiilor populare prin promovarea identitatii locale, sprijinirea mediului de 

afaceri.  

 Strategia doreste sa furnizeze toate elementele necesare luarii unor decizii 

locale corecte si coerente, sa reprezinte un ghid de regenerare si dezvoltare a 

comunei in deplin acord cu vointa cetatenilor.  

 Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale si 

financiare dobandite la nivel local pentru a implementa  masurile si proiectele 

propuse, astfel incat afirmatiile anterioare sa poata deveni realitate. 

 Pentru reusita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, 

colaborare, consultare publica, planificare rationala, capacitate de organizare si 

efort sustinut. 

 Viitorul comunei Oituz depinde de valorificarea resurselor naturale, 

materiale, umane si financiare pe care le are la dispozitie. Se doreste sustinerea 

unei economii durabile, bazata pe diversificarea activitatilor economice locale, 

dezvoltarea turismului prin valorificarea pozitiei geo-strategice a comunei, in 

contextul respectului fata de natura si al preocuparii permanente pentru protectia 

mediului.  

 Pentru anul 2025 comuna Oituz isi propune sa devina un nucleu de 

dezvoltare, cu un mediu economic competitiv si cu resurse umane adaptate 

realitatii realitatii socio-economice interne. 
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II. CADRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE NORD-EST 

 

2.1. Caracteristici demo-geografice 

 Parte a provinciei istorice Moldova, regiunea nord-estica a Romaniei este 

o zona in care istoria, cultura si traditia completeaza mediul natural, deosebit de 

atragator. Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a Romaniei 

sub aspectul numarului de locuitori si al suprafetei detinute. Componenta sa  

cuprinde sase judete: Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava si Vaslui, unitati 

administrativ - teritoriale si unitati teritorial - statistice de nivel NUTS 3. Regiunea 

Nord-Est are o populatie de 3.734.546 locuitori (17,25% din populatia Romaniei) si 

o densitate a populatiei de 101,3 locuitori/km2. Populatia regiunii este localizata 

cu precadere in mediul rural, 56,6%. 

 

 Din perspectiva geografica, linia peisajului variaza de la lanturile 

muntoase impadurite din Vest, spre podisurile line din centru si apoi catre campii 

in Est, cu lacuri, vii si zone agricole extinse. Beneficiind de o bogata traditie istorica, 

culturala si spirituala, regiunea imbina in mod armonios traditionalul cu modernul 
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si trecutul cu prezentul, potentialul acesteia putand fi folosit pentru dezvoltarea 

infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului si a resurselor umane. 

2.2. Economia regiunii 

 

 Regiunea Nord - Est este regiunea cea mai slab dezvoltata a Romaniei. 

Desi aceasta regiune are cea mai mare populatie dintre toate regiunile, aportul la 

Produsul Intern Brut national a fost de numai 10,6% in 2010. Criza economica si 

financiara si-a pus amprenta si asupra regiunii nord-est, aceasta avand cel mai mic 

numar de intreprinderi active la mia de locuitori dintre toate regiunile – 13,1/1000, 

cu 38% mai putin decat media nationala. 

 

2.3. Infrastructura 

 

 Transport 

   Densitatea drumurilor publice este de 36,3 km/km2 , superioara mediei pe 

tara (33,5 km/km2 ), fiind mai ridicata in Iasi, Botosani, Vaslui si Bacau, pentru ca 

regiunea este strabatuta de o serie de coridoare europene (E85, E576, E574, E581, 

E583). Exista insa putine drumuri publice modernizate, ponderea acestora fiind 

mult inferioara mediei pe tara (25,1%).  

 In cadrul regiunii exista trei aeroporturi (Bacau, Iasi si Suceava) care 

deservesc curse interne si ocazional zboruri externe. Judetul Suceava dispune de 5 

heliporturi, iar in judetul Iasi exista o aerobaza utilitara cu o experienta de 30 ani in 

domeniu si care are ca obiect de activitate zboruri utilitare si zboruri sanitare. 

 Utilitati publice 

  Atat reteaua de alimentare cu apa potabila, cat si cea de canalizare sunt 

insuficient dezvoltate, ponderea localitatilor cu retea de apa potabila fiind de 

54,8%, comparativ cu media pe tara (61,0%). 
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 Din numarul total al localitatilor regiunii sunt conectate la reteaua de 

distributie a gazelor naturale doar 13,8%, judetele Bacau, Iasi si Neamt, avand 

ponderea cea mai mare. 

 Mediu 

 La nivelul regiunii principalele probleme de mediu sunt legate de: 

• proasta gestionare a deseurilor industriale si menajere (colectare neselectiva, 

gradul redus de revalorificare si/sau tratare a deseurilor, depozitare inadecvata sub 

aspectul amplasarii si amenajarii haldelor, existenta depozitelor de rumegus pe 

malurile cursurilor de apa, de-a lungul cailor rutiere); 

• dezafectarea unor foste intreprinderi de stat; 

• despaduriri, cu implicatii in accentuarea alunecarilor de teren; 

• fenomenele de eroziune a solului care afecteaza, in principal, partea de est a 

regiunii; 

• poluarea locala sau zonala. 

 Educatie 

 Avand in vedere ca din cele opt regiuni de dezvoltare, Regiunea Nord Est 

detine cea mai mare pondere a populatiei si a elevilor (17,2% si respectiv 17,7%), 

numarul unitatilor destinate procesului educational este mic, acesta reprezentand 

numai 10,19% din numarul unitatilor de invatamant pe ansamblul tarii. Trei judete 

Bacau (23,6%), Iasi (16,3%) si Suceava (14,4%) si detin aproximativ 60% din numarul 

total al scolilor existente la nivel regional, avand cea mai numeroasa populatie 

scolara, comparativ cu celelalte 3 judete din regiune. Ele sunt in acelasi timp si 

centre universitare. 

 Sanatate 

Regiunea Nord Est detine 164 de unitati sanitare (spitale, policlinici, 

dispensare medicale, sanatorii TBC), reprezentand 12,07% din numarul total al 

unitatilor sanitare din Romania aflate in proprietate publica. 
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2.4. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord – Est 

 

 Planul de Dezvoltare Regionala Nord Est (PDR Nord Est) reprezinta 

instrumentul prin care regiunea, plecand de la analiza socio-economica regionala si 

avand drept cadru obiectivele tematice, prioritatile de investitii si actiunile cheie 

prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, isi 

promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic si social, reprezentand 

in acelasi timp contributia regiunii la Strategia Nationala de Dezvoltare 2014-2020. 

La elaborarea PDR NORD-EST 2014-2020 au fost analizate si strategiile existente la 

nivel judetean, national si european, pentru a asigura corelarea externa cu alte 

documente de planificare-programare. Fiind fundamentat pe o diagnoza detaliata, 

concretizata prin analiza socio-economica regionala si prin analizele SWOT, 

documentul ia in considerare nevoile majore ale regiunii si are in vedere 

valorificarea potentialului real de dezvoltare. 

 Strategia Regionala Nord Est contine prioritati si masuri care vor putea fi 

finantate din instrumente structurale prin Programul Operational Regional, 

Programe Operationale (Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, 

Cresterea Competitivitatii Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane si Servicii 

Sociale, Dezvoltarea Capacitatii Administrative), Planul National pentru Dezvoltare 

Rurala, precum si din alte surse de finantare. 
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III. PREZENTAREA JUDETULUI BACAU 

 

3.1. Localizare 

 Judetul Bacau este pozitionat in partea estica a Romaniei, pe coordonatele 

de 260 – 270 longitudine estica si 460 – 300 latitudine nordica. Teritoriul judetului 

este traversat de bazinele raurilor Siret, Trotus si Bistrita si cuprinde in interiorul 

sau versantul estic al Carpatilor Orientali in partea vestica si Colinele Tutovei in 

partea estica. 

 Vecinii judetului Bacau sunt: 

► in partea de nord cu judetul Neamt; 

► in partea de sud cu judetul Vrancea; 

► in partea de est cu judetul Vaslui; 

► in partea de vest cu judetul Harghita si judetul Covasna. 
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 Judetul Bacau are o suprafata de 6.621 km2 si o populatie la data de 20 

octombrie 2011 de 616.168 locuitori, densitatea fiind de 93,06 locuitori/km2. Este 

al doilea judet din cadrul regiunii Nord Est, dupa judetul Iasi, ca numar de locuitori.  

Judetul Bacau reprezinta 2,8 % din suprafata Romaniei, fiind considerat unul din 

judetele mari ale tarii. 

 Din punct de vedere administrativ judetul Bacau cuprinde 3 municipii (Bacau, 

Onesti, Moinesti), 5 orase (Comanesti, Tg. Ocna, Darmanesti, Buhusi, Slanic-

Moldova) si 85 de comune. 

 

 

3.2. Cadrul natural 

 

3.2.1. Relieful 

 Judetul este acoperit in proportie de 48,5% de teren arabil si 39,8% de 

paduri (fag, stejar, pin, molid, brad). Variatia reliefului arata distributia egala a 
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muntilor, dealurilor, platourilor si campiilor, scazand in altitudine de la 1.664 m in 

vest (Muntii Tarcaului) la 100 m in est (Valea Siretului). 

 In judetul Bacau sunt 23 arii naturale protejate de interes national avand o 

suprafata totala de 9725,7 ha. 

 Varietatea peisajului, statiunile balneare, monumentele istorice si de arta 

confera judetului Bacau titlul de judet turistic, principalele regiuni turistice fiind 

Slanic-Moldova, pentru izvoarele sale de ape curative, Poiana-Sarata, Targu Ocna 

si Poiana Uzului. 

3.2.2. Hidrografie 

 Reteaua hidrografica este alcatuita in principal din apele din bazinul 

mijlociu al Siretului si din lacurile de acumulare construite pe cursurile inferioare 

ale raurilor Bistrita, Tazlau, Uz si Siret. 

 Raul Siret strabate judetul Bacau de la nord la sud fiind colectorul principal 

al retelei hidrografice desfasurata pe o lungime de 125 km. Principalii afluenti sunt 

raurile Trotus si Bistrita. 

 Raul Trotus are o lungime totala de 158 km din care 125 km pe teritoriul 

judetului Bacau si ca principali afluenti sunt Tazlaul si Asau pe partea stanga, Sulta, 

Ciobanus, Uzul, Dofteana, Slanicul, Oituz, Casinul, Bogdana, Caiuti si Balca pe partea 

dreapta. 

 Raul Bistrita strabate judetul de la nord la sud pe o lungime de 42 km, intrand 

pe o albie veche a Siretului. 

Volumul maxim scurs pe sezoane inregistreaza primavara valori de 45 - 50 % 

din volumul mediu anual, iar cel minim iarna de 11 - 12 % din volumul mediu anual. 

3.2.3. Clima 

 Clima este specifica zonei de dealuri si podisuri, respectiv climatul 

subcarpatilor estici si intr-o masura restransa climatul montan, in extremitatea 

vestica. 
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 Partea de vest a judetului este caracterizata de o clima temperat 

continentala cu caracter racoros datorita reliefului predominant muntos, iar partea 

estica are un pronuntat caracter continental marcat de amplitudini termice mari, 

lunare si anuale, verile fiind calduroase si secetoase si iernile friguroase cu viscole 

puternice. 

 Temperatura aerului inregistreaza valori medii anuale cuprinse intre 9°C in 

jumatatea estica a judetului si 2° - 3° C in extremitatea vestica, mediile lunii celei 

mai calde (iulie) avand valori cuprinse intre 18°C in vest si 35°C in est si mediile lunii 

celei mai reci (ianuarie) cu valori cuprinse intre -10°C in estul si centrul judetului 

ajungand in dreptul ariilor montane la -15°C. 

 Regimul precipitatiilor atmosferice se incadreaza intre 550 mm (la limita de 

est a judetului) si 1.000 mm pe culmile montane. Cantitatile medii anuale ale lunii 

iulie sunt cuprinse intre 60 - 100 mm (in vest) ajungand in partea de est la 20 - 30 

mm si cantitatile medii anuale ale lunii ianuarie cuprinse intre 30 - 60 mm. 

 

3.3. Economie 

 Varietatea resurselor naturale ale judetului a impulsionat dezvoltarea unor 

anumite sectoare economice. Calitatea solurilor a stimulat dezvoltarea agriculturii, 

in zonele de deal si de munte s-a dezvoltat exploatarea si prelucrarea lemnului, 

existenta izvoarelor minerale cu proprietati curative a sustinut dezvoltarea 

turismului balnear in statiunea Slanic Moldova, reteaua hidrografica si acumularile 

de apa au condus la dezvoltarea sectorului piscicol. 

 Datorita pozitionarii geografice, judetul Bacau se inscrie in zonele cu 

potential in exploatarea resurselor de energie alternativa: biomasa, microhidro si 

energie eoliana. 

 Luand in considerare numarul de intreprinderi active din punct de vedere 

economic si cifra de afaceri a acestora la nivelul anului 2008, judetul Bacau se 

claseaza al doilea in cadrul regiunii de dezvoltare Nord Est, dupa judetul Iasi. 

Municipiul Bacau reprezinta un centru foarte important pentru dezvoltarea 
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economica a judetului, aici fiind realizata cea mai mare parte din cifra de afaceri 

judetene (67,6%). 

 

     IV. PREZENTAREA COMUNEI OITUZ 

4.1. Localizare si relatii in teritoriu 

 Comuna Oituz este situata in partea de sud-vest a judetului Bacau, in 

zona central-estica a Romaniei,  la intersectia paralelei de 460 12′ latitudine nordica, 

cu meridianul de 260 55′ longitudine estica. 

 

Distanta fata de orasele din judetul Bacau pe traseul cel mai scurt: 

 Oituz – Bacau – 64 km  

 Oituz – Onesti – 13 km 

 Oituz – Moinesti – 43 km 

 Oituz – Comanesti – 36 km 
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 Oituz – Targu Ocna – 14 km 

 Oituz – Darmanesti – 30 km 

 Oituz – Slanic Moldova – 25 km 

 Oituz – Buhusi – 89 km. 

 

 

 

Distanta fata de principalele orase ale Romaniei 

 Oituz – Bucuresti – 283 km 

 Oituz – Iasi – 191 km 

 Oituz – Cluj-Napoca – 389 km 

 Oituz – Brasov – 116 km 

 Oituz – Timisoara – 534 km 
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 Oituz – Constanta – 375 km.  

 

 

Comuna Oituz are o suprafata administrativa de 20.293 ha si o populatie de 

8.152 locuitori, conform recensamantului populatiei din 2011, in scadere fata de 

recensamantul anterior din 2002 cand populatia stabila era de 9687 locuitori.

 Comuna este situata pe valea Oituzului, fiind principala trecatoare catre 

Transilvania, strabatuta de drumul national DN11 (E574) ce face legatura intre 

Bacau si Brasov.  

Localitatea se invecineaza: la nord cu localitatile Slanic Moldova si Targu 

Ocna, la sud cu localitatea Manastirea Casin, la est cu localitatea Pargaresti si 

Bogdanesti, la vest cu localitatea Bretcu care apartine de judetul Covasna. 
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4.2 Cadrul natural 

4.2.1 Relieful  

Comuna Oituz se afla situata in zona de trecere a doua sectoare carpatice, 

Grupa Centrala a Carpatilor Orientali, reprezentata de Muntii Nemirei in vest si 

nord-vest, care au inaltimi si de peste 1000 de metri si Grupa Carpatilor de Curbura, 

reprezentata de Muntii Vrancei in sud-estul si estul comunei, din care ies o serie de 

maguri de peste 1.000 de metri, dar si in zona de trecere dintre Carpatii Orientali si 

Subcarpatii Moldovei, in bazinul superior si mijlociu al Oituzului, in partea sud-

vestica a judetului Bacau.  

Zona carpatica se desfasoara de la izvoarele si confluenta paraului Caraslau 

cu Oituzul, incluzand depresiunea Poiana Sarata-Harja si pana la satul Calcai. Zona 

subcarpatica prezinta un areal restrans fata de cea montana incluzand depresiunea 

Oituz, parte a ulucului depresionar Tazlau-Casin, desfasurata de la satul Calcai pana 

la est de satul Marginea, la confluenta paraului Bahna cu Oituzul, in apropierea 

comunei Bogdanesti.  
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4.2.2 Hidrografia 

Alaturi de relief, clima influienteaza hidrografia bazinului Oituzului. Relieful 

impune directia de curgere a raului si afluientilor sai, precipitatiile si debitul lor, 

precum si regimul de inghet-dezghet. Raul Oituz are ca principali afluienti: Lesunt, 

Caraslau, Nistoroaia, Halos, Brezoaia, Lupchianu, Tolghes, Cernica, Fesca, Iordogatu 

si Paraul Sarat. 

                            Raul Oituz 

Pe langa apele de suprafata, apele de adancime din amonte si aval de Poiana 

Sarata reprezinta o bogatie a vaii Oituzului, unde se mai gasesc si izvoare cu apa 

mineralizata (ape clorurate, carbonatate, carbogazoase). 

4.2.3 Clima 

Clima zonei se inscrie in cadrul climatului temperat-continental, prezentand 

insa anumite particularitati determinate de altitudinea reliefului.  

Temperatura medie multianuala este de 9,40 C. Cea mai scazuta 

temperatura medie anuala (7,80C) s-a inregistrat in anul 1985, iar cea mai ridicata 

(10,60C) s-a inregistrat in anii 1994 si 1999. Luna cea mai calda este iulie, cu media 

multianuala de 20,10C, iar cea mai rece este ianuarie, cu media multianuala de -

1,20C, rezultand pentru perioada mentionata o amplitudine termica medie 

multianuala de 18,90C. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI OITUZ, JUDETUL BACAU PENTRU PERIOADA 2015-2025 

 

  21 

 

Valoarea anuala a precipitatiilor este de sub 500 mm in anii secetosi, 

ajungand la valori de peste 800 mm in anii ploiosi.  

Vanturile dominante in comuna Oituz sunt cele din sectorul nordic si nord 

vestic. 

 

4.2.4 Solurile 

In comuna Oituz sunt specifice doua mari grupe de soluri: montane si 

intrazonale. 

Solurile montane (forestiere) prezinta subtipuri diverse de soluri brune de 

padure, datorita diferentelor teritoriale de relief, clima si vegetatie: soluri brune 

podzolite (prielnice pentru cultura cartofului si a porumbului), soluri argilo-iluviale 

podzolice (favorabile culturii porumbului, orzului, cartofilor, secarei si plantelor 

furajere), soluri brune-aluviale (folosite pentru culturile de porumb, orz, cartofi, 

secara, dar si pentru viticultura si pomicultura). Pe alocuri, apar soluri brune acide, 

soluri brune mezobazice (fiind folosite pentru paduri si pasuni), soluri brune-

podzolite si soluri brune-acide, soluri brune feriiluviale.  

Solurile intrazonale cuprind: pseudorendzinele montane din categoria 

solurilor litomorfe (care sunt legate de roci argiloase si luto-argiloase, fiind utilizate 

pentru pasuni si fanete naturale), soluri aluviale de lunca din categoria solurilor 

hidromorfe. 

Eroziunea solurilor de suprafata si de adancime este moderata in zona 

montana, si mai intensa de-a lungul vaii Oituzului. Fenomenul se datoreaza 

defrisarilor pentru pasunat, extinderii culturilor si asezarilor umane. Eroziunea se 

manifesta prin spalari si siroiri de suprafata, intense pe pantele mai inclinate, 

ravene si alunecari de teren. Pentru combaterea fenomenului trebuie luate masuri 

ca: terasarea versantilor, impadurirea pantelor mai inclinate cu esente care au 

radacini pivotante, dirijarea organismelor torentiale. 
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4.2.5 Caracteristici geotehnice 

Comuna Oituz este asezata pe o succesiune de bazinete depresionare de 

facies petrografic si sectoare de ingustare a vaii raului Oituz.  

In zona montana, datorita formatiunilor dure ale flisului paleogen, relieful se 

inalta pana la 400-500 m, iar in zona subcarpatica scade la 200-300 m. Structura 

geologica diferita conduce la separarea a doua sectoare cu aspecte diferite: 

sectorul de vale montan si sectorul de vale subcarpatic. 

Zona montana se prezinta ca o succesiune de sectoare largite, depresionare, 

in sisturi disolitice si de ingustari datorita eroziunii diferentiale, in gresii de Kliwa si 

Tarcau.  

Depresiunea Poiana Sarata-Harja, suprapusa pe axul unui sinclinal, este cel 

mai important dintre sectoarele largite, fiind inchisa de sectoare inguste in amonte 

si aval, deoarece stratele miocene de Harja (gresie de Kliwa si Tarcau, depozite 

argiloase si bituminoase, marne, ghips, sare) rezista putin la denudare fata de 

stratele oligocene si eocene. Versantii sunt asimetrici, cel stang avand o inclinare 

mai mare datorita modelarii sale pe capte de strat. Altitudinea este de 450 m pe 

fundul depresiunii si 846 m pe rama de vest (Plaiul Paltinisului).  

Intre satele Harja si Oituz valea este ingusta, largindu-se la confluenta 

paraielor Iordogatu si Lesuntu Mare, in apropierea satului Ferestrau-Oituz. In 

sectorul subcarpatic intre satele Calcai si Oituz, valea se largeste datorita 

depozitelor mai moi ale neogenului.  

4.3. Istoric 

Comuna Oituz este alcatuita din 6 sate, fiecare avand particularitati istorice 

proprii. 

Prima atestare documentara a satului Oituz, care pana in anul 1968 a purtat 

denumirea de Grozesti, a fost la 15 martie 1410, printr-un uric scris pe pergament 

la Suceava in timpul domnitorului Alexandru cel Bun, care , pentru slujba 

credioncioasa a miluit  pe Domoncus stolnic, si fratele sau Blaj si Iacobu, fiul lui 
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Gheleb Miclous. A doua atestare este din vremea domnitorului Stefan cel Mare 

printr-un uric din 11 august 1479. 

Denumirea de Grozesti este si mai veche decat prima atestare documentarã. 

Se pare cã actualul teritoriu al satului ar fi apartinut, odatã, unui mare cãpitan de 

osti cu numele de Groza. 

Satul Marginea, dupã descoperirile arheologice, pare a fi cea mai veche 

asezare a comunei. Se pare cã denumirea de Marginea ar proveni de la faptul cã o 

parte din populatia fostei Mãnesti s-ar fi asezat la marginea localitãtii Oituz, unde 

a gãsit conditii prielnice, respectiv terenuri pentru culturi si necesarul de apã. 

Satele Ferestrãu-Oituz si Cãlcai au luat nastere prin roiri de populatie, mai 

intai formandu-se doar niste nuclee, dupã care acestea sau mãrit. Ele au fost 

permanent sate ale comunei Oituz. Acestea au apãrut intre secolele al XVII-lea - al 

XIX-lea. 

Satul Harja ar fi apãrut pe la jumãtatea secolului al XVII-lea prin stabilirea 

unor familii de ciobani. Primul nucleu al satului era situat pe stanga Oituzului si era 

format din ciobani plecati din Rucãr, Dragoslavele, Soveja si Poiana Sibiului. Ei au 

gãsit in zonã pãsuni si fanete necesare cresterii oilor. Satul se va intinde prin aparitia 

altor douã nuclee: Flocestii si Jãvrenii, ambele situate pe dreapta Oituzului. Satul 

Hirja a fost resedintã de comunã panã in 1968, in componenta lui fiind si Poiana 

Sãratã. 

Prima mentiune documentara a satului Poiana Sãratã este in anul 1832 sub 

numele de Satul Sarat si denumit ulterior Poienile Sarate. El a pendulat intre 

administratia Austro-Ungara panã la Marea Unire din 1918, apoi a Romaniei panã 

in 1940, apartinand judetului Trei Scaune panã in 1929, apoi judetului Bacãu panã 

in 1940. In urma Dictatului de la Viena, satul trece in administrarea Ungariei, fiind 

ocupat de unguri la 13 septembrie 1940. Dupã rãzboi, revine Romaniei functionand 

ca o comunã aparte panã in 1952 cand este inglobat comunei Harja. 

Pana in anul 1865 satul Grozesti s-a aflat in proprietatea vornicului Lascar 

Bogdan cand, in urma Reformei agrare din 1864 un numar de 534 locuitori au fost 
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improprietariti. Improprietariri ale taranilor din comuna Oituz vor mai avea loc si in 

urma Reformelor agrare din 1921 si 1945. 

 Comuna Oituz a fost scena bataliilor din Primul Razboi Mondial 1916-1918, 

datorita pozitiei sale geografice, fiind una dintre cele mai joase trecatori (866 m)  

                                                                                                           Monumentul eroilor cavaleristi 

 

dintre Transilvania si Moldova. In cinstea eroilor cazuti pe aceste meleaguri a fost 

ridicat ”Monumentul eroilor cavaleristi” – monument national si au fost infiintate 

doua cimitire ale eroilor, in Oituz si Poiana Sarata. 
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V. ANALIZA SITUATIEI CURENTE A COMUNEI OITUZ 

 

5.1. Demografie 

 

5.1.1. Populatia 

Primele izvoare care contin informatii de natura demografica cu privire la 

satele aflate in componenta actuala a comunei Oituz dateaza din secolul al XVII-lea, 

mai precis de la mijlocul acestui veac. Cele mai vechi si mai importante surse 

statistice din perspectiva demografica pentru satele comunei Oituz sunt o serie de 

izvoare statistice ecleziastice, militare si civile. Dintre acestea cele mai importante 

sunt cele ecleziastice. Dintre cele militare se remarca recensamantul fiscal operat 

de armata tarista in anul 1774, iar dintre cele civile recensamintele oficiale ale 

populatiei, efectuate incepand din secolul al XIX-lea: 1859 – 1860, 1899, 1912, 

1930, 1941, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011. 

Conform datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica Bacau, la 

nivelul lunii octombrie 2011 comuna Oituz figureaza cu o populatie stabila de 8152 

locuitori, fiind a treia ca marime dintre cele 85 de comune existente la nivelul 

judetului Bacau, dupa comunele Dofteana si Sascut. Distributia teritoriala a 

locuitorilor comunei indica satul Oituz ca avand cel mai mare numar de locuitori, 

detinand circa 68% din populatia comunei. 

                       Grafic nr. 1 
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Comuna Oituz a inregistrat o involutie incepand cu anul 2011 (anul ultimului 

recensamant general al populatiei) dupa ce, in perioada 1956-2002, modificarile 

anuale ale populatiei stabile au fost pozitive. Scaderea populatiei comunei se    

inscrie in trendul involutiv general al intregului judet. 

                      Grafic nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Sursa: Anton Cosa – Monografia comunei Oituz 

In acest context, a variat si densitatea locuitorilor. In anul 2011 s-a inregistrat 

o densitate demografica totala de 40,15 locuitori/km2, in scadere fata de anul 2002 

cand densitatea inregistrata a fost de 47,72 locuitori/km2.  Aceste valori se situeaza 

sub nivelul mediu al densitatii locuitorilor localitatilor rurale din judetul Bacau 

(52,71 locuitori/km2), explicatia fiind ponderea mare a terenurilor agricole si silvice 

in suprafata totala a comunei. 

Distributia pe sexe a populatiei comunei arata o situatie destul de echilibrata, 

cu o usoara superioritate numerica a populatiei masculine.  

In ceea ce priveste structura etnica a populatiei comunei, conform  

recensamantului din anul 2011 aceasta este covarsitor romaneasca - 99,81 %, 

diferenta fiind reprezentata de maghiari – 0,13 % si alte etnii – 0,06 %. 
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                      Grafic nr. 3 

  

 

 

 

 

 

                                                    

                                                         Sursa datelor: Recensamantul populatiei si locuintelor 2011              

        Din punct de vedere religios, la recensamantul din anul 2011, populatia se 

declara majoritar romano-catolica, la o diferenta foarte mica fata de urmatoarea 

religie, cea ortodoxa. De asemenea un numar de 139 locuitori s-au declarat de 

religie adventista de ziua a 7-a. Este de remarcat faptul ca un numar de 257 de 

persoane s-au declarat fara religie, atei sau au refuzat sa-si declare o apartenenta 

religioasa, demonstrand si in acest fel ca apropierea de o zona urbanizata conduce 

la indepartarea treptata de valorile traditionale satesti.  

                            Grafic nr. 4 

  

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI OITUZ, JUDETUL BACAU PENTRU PERIOADA 2015-2025 

 

  28 

 

 

                                                Sursa datelor: Recensamantul populatiei si locuintelor 2011 

5.1.2. Miscarea migratorie 

Evolutia demografica a comunei trebuie analizata din perspectiva a doua 

fenomene demografice importante: sporul natural si miscarea migratorie. Conform 

datelor primite de la Institutul National de Statistica sporul natural inregistreaza in 

perioada analizata (2009 – 2013) valori negative, avand in ansamblul sau o evolutie 

sinusoidala. 

                         Tabel nr. 1 

Analizand indicatorii ce compun sporul natural este de remarcat ca  

natalitatea a inregistrat in perioada analizata o evolutie pozitiva, ascendenta, iar 

mortalitatea a avut o evolutie sinusoidala, cu o tendinta descrescatoare in anii 2012 

si 2013. In pofida acestei evolutii a natalitatii, populatia scolara a inregistrat o 

scadere, in principal din cauza migratiei unui numar mare de familii cu copii de 

varsta scolara in afara granitelor tarii, dar si din cauza abandonului scolar.  

O evolutie sinuoasa a inregistrat si rata migratiei, avand insa valori 

predominant pozitive, inregistrandu-se doar in anul 2010 valori negative ale 

acesteia.  

          Grafic nr. 5 
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Astfel, la nivelul localitatii Oituz se poate vorbi atat despre o directionare a 

fluxurilor de populatie dinspre mediul urban catre cel rural, cat si invers, multe 

familii migrand in mari orase europene.  Migrarea populatiei dinspre mediul urban 

catre cel rural a aparut ca urmare a desfiintarii Platformei Petrochimice Borzesti 

care a determinat desfiintarea a mii de locuri de munca in zona si indreptarea 

populatiei spre zona rurala. Aceste ’’intrari” de populatie care se stabileste in 

localitate compenseaza ’’iesirile” cauzate de migratia externa in cautarea unui loc 

de munca bine platit. Trebuie precizat insa ca numai recensamantul populatiei si al 

locuintelor poate contura o imagine clara a celor care au migrat in cautarea unui 

loc de munca in afara tarii, fara a renunta la resedinta in localitate. 

Repartizarea populatiei pe grupe de varsta evidentiaza grupa 40-64 ani ca 

avand ponderea cea mai mare, respectiv 34%. La nivelul anului 2011 in comuna 

grupa de varsta a tinerilor reprezenta 22% din populatie, in timp ce grupa 

varstnicilor reprezenta 20%.  Aceasta evolutie este rezultatul a doua fenomene 

istorice care au afectat populatia comunei:                   

 1. efectele aplicarii ’’faimosului” decret nr. 770 din 1966 prin care populatia 

a crescut brusc dupa ce intrase intr-un relativ declin; 

2. scaderea brusca a populatiei dupa 1992-1993.  

               Grafic nr. 6  
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                                              Sursa datelor: Recensamantul populatiei si locuintelor 2011 

Concluzia: asistam la un proces deocamdata lent, dar sigur, de imbatranire 

demografica. Are loc scaderea treptata a ponderii tinerilor, iar aceasta tendinta se 

va pastra si in continuare. In paralel, a crescut semnificativ ponderea populatiei 

adulte. Trebuie mentionat ca pe termen lung, in conditiile mentinerii actualului 

trend (natalitate scazuta in conditiile cresterii sperantei de viata), populatia se va 

stabiliza si, pe cale de consecinta, si procesul de imbatranire. Se contureaza in 

aceste conditii, o grupa de varsta adulta bine asezata, care, pe termen scurt si 

mediu, poate sustine cele doua varste ’’dependente”. 

Proiectarea populatiei ofera informatii utile asupra viitoarei evolutii a 

numarului si structurii de varsta a populatiei pe baza carora se vor putea proiecta 

directii de dezvoltare durabila.  

5.1.3. Educatia 

Evolutia demografica din ultimii ani a influentat in mod direct si evolutia 

populatiei scolare, astfel ca atat numarul cat si ponderea in totalul populatiei a 

grupei de varsta 0-19 ani a scazut usor. In anul 2011 aceasta grupa de varsta 

reprezenta 22% din totalul populatiei. Populatia scolara are la dispozitie 10 institutii 

scolare - 7 gradinite si trei scoli gimnaziale, structuri arondate la doua unitati de 

invatamant cu personalitate juridica: Scoala gimnaziala, com Oituz si Scoala 

gimnaziala nr. 1 Oituz - care acopera nevoile educationale ale celor sase sate 

componente ale comunei Oituz. 

               Grafic nr. 7 
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In analiza factorilor care au dus la scaderea numarului populatiei scolare 

trebuie luat in calcul si faptul ca exista parinti care prefera sa-si inscrie copiii la 

gradinite/scoli din municipiul Onesti precum si familii care s-au stabilit in localitate 

avand copii de varsta scolara, dar care nu au renuntat la serviciile scolilor din zona 

anterioara de resedinta. 

In ceea ce priveste repartizarea pe nivele de educatie a elevilor se observa 

un nivel redus al prescolarilor comparativ cu celelalte nivele, cei mai numerosi fiind 

elevii din invatamantul gimnazial (explicabil in conditiile scaderii populatiei din 

grupa de varsta 0-19 ani si migrarii unui numar mare de familii cu copii de varsta 

prescolara in afara granitelor tarii). De asemenea, se observa o crestere a 

numarului elevilor din invatamantul primar incepand cu anul 2012, explicatia 

constand in implementarea clasei pregatitoare in sistemul educational romanesc 

incepand cu anul scolar 2012 – 2013, la nivelul de invatamant primar, alaturi de 

clasele I-IV. 

       Grafic nr. 8  
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Strans legat de numarul elevilor inscrisi in sistem este si numarul personalului 

didactic si didactic auxiliar. Acesta s-a restrans in ultimii 5 ani insa nu direct 

proportional cu scaderea populatiei cuprinse in sistemul de educatie. 

 

                               Grafic nr. 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Formare profesionala  

 Studii recente releva faptul ca principalele competente asociate 

schimbarilor structurii ocupationale cerute pe piata fortei de munca sunt specifice 

sau trans-sectoriale si fac referire la: lucrul cu computerul, rezolvarea de probleme, 

managementul resurselor, comunicare, cunoasterea unei limbi straine. 

 La nivelul localitatii nu exista furnizori de formare profesionala initiala sau 

continua. Numarul populatiei si distanta foarte scurta ce o desparte de municipiul 

Onesti fac ca aceste activitati sa nu fie rentabile in comuna. 

 In ceea ce priveste formarea profesionala initiala, absolventii celor doua 

scoli gimnaziale din comuna aleg fie liceele cu filiera tehnologica, fie invatamantul 

profesional din municipiul Onesti. Analizand repartizarea absolventilor din 

perioada 2011-2013 se desprinde concluzia ca aproximativ 47,80% dintre ei aleg, 

sau sunt repartizati computerizat la filiera tehnologica cu diferite specializari: 
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mecanica, constructii, instalatii si lucrari publice, electrica, turism si alimentatie 

publica, etc. 

 

 

            Grafic nr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

In ceea ce priveste formarea profesionala continua nu dispunem de date care 

sa releve cati locuitori ai comunei au urmat aceasta forma de formare profesionala 

si in ce domenii. Le stau la dispozitie celor care doresc sa se perfectioneze sau sunt 

nevoiti sa se califice/recalifice furnizorii de formare profesionala continua existenti 

la nivelul municipiilor Onesti si Bacau. De asemenea, exista proiecte de formare 

profesionala finantate prin fonduri structurale - POCU si POCA – destinate si 

spatiului rural sau care au ca grup tinta populatia din judetul Bacau.  

5.1.5. Evolutia si structura fortei de munca 

Persoanele in varsta de munca, apte de munca apartinand grupei de varsta 

15 – 75 de ani reprezinta resursele de munca. Asadar, la nivelul comunei Oituz, 

resursele de munca erau reprezentate in anul 2011 de 6.822 persoane, 

reprezentand 1,46 % din totalul resurselor de munca de la nivelul judetului Bacau. 

Forta de munca ocupata reprezinta totalitatea persoanelor din comuna care 

au un loc de munca indiferent daca acesta este in localitate sau intr-o alta localitate 
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(rurala / urbana). La nivelul anului 2011, doar 48,43% persoane erau ocupate din 

totalul resurselor de munca ale comunei Oituz, sub nivelul judetean (53,27%). 

Populatia in varsta de munca avea o pondere de 83,68%, iar populatia activa (3530 

de persoane) reprezenta doar 43,30 % din totalul populatiei comunei. Dintre aceste 

persoane numai 3304 reprezentau populatia ocupata, restul fiind someri. In acelasi 

timp, diferente semnificative se inregistreaza cand se analizeaza rata de ocupare a 

fortei de munca in functie de sex, cu o rata de ocupare mai mare pentru barbati 

(53,91%) fata de femei (43,07%), atat in comuna Oituz, cat si la nivel de tara. 

Trebuie mentionat insa faptul ca o parte a localnicilor care practica agricultura de 

subzistenta nu sunt incadrati statistic in randul populatiei ocupate, neavand un loc 

de munca sau o forma juridica sub care sa isi desfasoare activitatea (persoana fizica 

autorizata, asociatie familiala, intreprindere individuala). 

La nivelul comunei Oituz, principalele directii ale evolutiei economiei si 

implicit a fortei de munca in conditiile impartirii sectoarelor economiei, conform 

celei mai cunoscute metode denumita « ipoteza sectorului trei » au fost spre 

restrangerea sectorului secundar si dezvoltare a sectorului primar si tertiar 

(serviciilor). Analizand structura populatiei ocupate pe activitati ale economiei 

nationale (CAEN Rev. 2) constatam ca ponderea cea mai mare o are sectorul 

„Agricultura, silvicultura si pescuit” - 57%, urmata de „Industria prelucratoare” - 

10% si sectorul „Constructii” – 9%.  

                            Grafic nr. 11 
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                                         Sursa datelor: INS, Recensamantul populatiei si locuintelor 2011 

 Astfel se poate observa ca structura populatiei ocupate este strans legata si 

determinata de resursele naturale existente. Desi cu o pondere economica mica 

datorita conditiilor climatice si configuratiei geografice, agricultura ocupa cea mai 

importanta parte a fortei locale de munca.  Acest aspect reprezinta un punct slab 

intrucat in populatia ocupata in acest domeniu figureaza in special lucratorii pe cont 

propriu, lucratorii familiali, cei care produc bunuri agricole destinate consumului 

propriu si/sau vanzarii, practic persoane care practica o agricultura de subzistenta 

si in mult mai mica masura salartiati.  

O alta activitate importanta in conditiile desfiintarii platformei petrochimice 

Borzesti este cea de exploatare a masei lemnoase si prelucrare a lemnului.  Prin 

urmare, peste 70% din populatia ocupata a comunei Oituz activeaza in agricultura, 

industrie si comert. 

 In perioada 2004-2008 am asistat la o crestere economica sustinuta. Criza 

financiara mondiala s-a manifestat si in tara noastra, determinand concedieri 

masive, reduceri ale productiei si sistarea investitiilor din cauza scaderii comenzilor. 

Cea mai grava consecinta a crizei a fost cresterea galopanta a ratei somajului 

ajungandu-se in 2009 la 7,8% fata de 4,4% in 2008 (la nivel de tara).  

                         Grafic nr. 12 
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Se poate observa din analiza graficului nr. 12 ca la nivelul anului 2009 rata 

somajului in Regiunea Nord-Est si in judetul Bacau depasea cu aproximativ un 

procent rata inregistrata la nivel de tara, acesta evolutie datorandu-se unei 

dezvoltari socio – economice scazute a acestei regiuni. 

 La nivelul comunei Oituz, s-a pastrat acelasi trend, numarul somerilor 

inregistrand o scadere incepand cu anul 2010. Ulterior, incepand cu mijlocul anului 

2012 a avut loc o crestere usoara a numarului acestora, aceeasi evolutie 

observandu-se si la nivelul judetui Bacau. Trebuie tinut insa cont si de migratia 

externa in cautarea unui loc de munca sau de faptul ca somerii pe termen lung nu 

mai sunt inregistrati in baza de date a AJOFM, astfel ca cifrele reale este posibil sa 

fie mai mari. 

                           Grafic nr. 13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Sursa datelor: INS 

Numarul mediu al salariatilor din comuna Oituz a fost si el influentat de criza 

economica, inregistrand o evolutie inversa fata de cea a ratei somajului. Acest 

numar reprezinta aproximativ 0,85% din numarul mediu de salariati de la nivelul 

judetului Bacau. 
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 Grafic nr. 14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Sursa datelor: INS 

Analizele pentru piata muncii din Romania ne arata ca aceasta se ingusteaza 

sever, se destructureaza si se decoreleaza fata de nevoile de dezvoltare locala.                      

Ingustarea severa a ofertei pe piata muncii inseamna reducerea naturala a ofertei 

de munca prin scaderea, imbatranirea si migratia populatiei. De asemenea, 

inseamna reducerea ofertei de munca la preturile pe care este pregatit patronatul 

sa le plateasca. Destructurarea inseamna descalificarea reala, marginalizarea fortei 

de munca de peste 50 de ani, decalajele regionale mari in folosirea fortei de munca 

si polarizarea. Descalificare inseamna si nepregatire profesionala, si nefolosirea 

fortei de munca in domeniul pentru care a fost pregatita. Aici un rol important il 

joaca sistemul de formare profesionala initiala, nereformat din perspectiva 

orientarii scolare si, mai ales, vocationale. Descalificarea aduce mari pierderi atat 

pentru persoane, cat si pentru statul care a investit in calificarea lor. Decorelarea 

ofertei fata de nevoile pietei inseamna pierderea interesului public pentru 

invatamantul vocational si lipsa stimulentelor pentru recastigarea acestuia. 

Facilitatea obtinerii diplomelor, inclusiv de invatamant superior, descresterea 

alarmanta a raspunderii pentru rezultatele muncii si centrarea exclusiva pe 

posibilitatile de castig legal sau ilegal au dus la preturi astronomice pentru munci 
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simple si la intrarea in caruselul: cumparat diploma, muncit in calificare sub 

diploma, cumparat pozitii si dezvoltarea incompetentei. 

Din nefericire, forta de munca din comuna Oituz se incadreaza in imaginea 

creata la nivel national. Schimbarile aparute in cadrul structurii ocupationale a 

populatiei reprezinta una dintre variabilele care au afectat semnificativ modificarea 

cererii de forta de munca si implicit potentiala schimbare a ofertei de formare 

profesionala. 

5.1.6. Analiza SWOT demografie 

Ca urmare a identificarii situatiei curente a comunei din perspectiva evolutiei 

demografice si a fortei de munca s-au creat conditiile pentru analiza in detaliu a 

tuturor aspectelor pozitive si negative ale situatiei existente. Scopul acestei evaluari 

este reprezentat atat de formularea obiectivelor strategice ale comunei Oituz pe 

termen lung, cat si de stabilirea directiilor de dezvoltare pentru atingerea 

obiectivelor stabilite.  

Pentru evaluarea si prezentarea sintetica a celor mai importante aspecte 

care vor afecta, intr-un mod sau altul, evolutia viitoare a comunei Oituz se va utiliza 

ca instrument managerial analiza SWOT. 

Orice comunitate trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in 

ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o 

activitate administrativa haotica, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se 

consuma irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca 

proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac 

parte dintr-un cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 

descriptiv: 

Strengths (puncte tari) 

Weaknesses (puncte slabe) 

Opportunities (oportunitati) 
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Threats (riscuri). 

Problemele cheie sunt identificate pe baza concluziilor evaluarii 

premergatoare si prezentate in cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, 

punctelor tari, oportunitatilor si amenintarilor. 

Punctele tari se refera la mediul intern si reprezinta resursele si capacitatile 

de care comunitatea dispune si care sunt superioare celor detinute de alte 

comunitati similare. 

Punctele slabe se refera la mediul intern si reprezinta resursele si capacitatile 

insuficiente sau de o calitate inferioara celor detinute de alte comunitati similare. 

Oportunitatile se refera la mediul extern si reprezinta suma evolutiilor 

favorabile ale mediului de ansamblu al tarii, care poate imbraca forme extrem de 

diferite plecand de la schimbarile legislative, integrarea europeana si posibilitatea 

oferita comunitatii de a se dezvolta intr-o forma superioara pe ansamblu sau pe 

domenii de interes. 

Amenintarile se refera la mediul extern si reprezinta evolutii defavorabile ale 

acestuia privite in ansamblu, care pot imbrca forme extrem de diferite, plecand de 

a schimbarile de mentalitate, lacunele legislative si evolutii economice negative sau 

instabile care afecteaza capacitatea comunitatii de a atinge obiectivele strategice 

pe care si le-a propus. 

Analiza SWOT demografie 

Puncte tari  Puncte slabe 

 existenta unei grupe de varsta adulta 
numeroasa care, pe termen scurt si 
mediu, poate sustine cele doua 
varste ’’dependente” (tinerii si 
varstnicii); 

 existenta de forta de munca 
disponibila in comuna, multe 
persoane apte si doritoare de a lucra; 

 reducerea naturala a fortei de munca 
prin scaderea, imbatranirea si migratia 
externa a populatiei; 

 ponderea mare a populatiei ocupate in 
agricultura de subzistenta; 

 rata redusa a ocuparii -persoanele 
ocupate reprezinta 48,43% din totalul 
resurselor de munca ale comunei, sub 
nivelul judetean  de 53,27%; 
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 existenta unui numar suficient de 
institutii scolare care acopera nevoile 
educationale ale celor sase sate 
componente ale comunei Oituz; 

 ospitalitatea traditionala 
recunoscuta a locuitorilor comunei; 
 

 

 existenta unor segmente marginale de 
populatie cu un nivel redus de educatie 
si pregatire profesionala; 

 neconcordanta intre oferta 
educationala si abilitatile cerute pe 
piata muncii pentru dezvoltarea unei 
economii moderne, bazate pe 
cunoastere. 

Oportunitati Amenintari 

 existenta Programului National 
pentru Dezvoltare Rurala ce ofera 
oportunitatea dezvoltarii activitatilor 
economice in mediul rural; 

 posibilitatea accesarii de finantari 
nationale, europene sau 
internationale pentru imbunatatirea 
infrastructurii de educatie si 
dezvoltarea resurselor umane; 

 organizarea de cursuri de formare si 
reconversie profesionala in regiunea 
Nord-Est; 

 existenta programelor 
guvernamentale de subventionare a 
angajarii absolventilor de invatamant 
de orice tip; 

 existenta Planului National Anti-
Saracie si de Promovare a Incluziunii 
Sociale. 

 imbatranirea populatiei; 
 migratia externa a specialistilor si a 

fortei de munca inalt calificate; 
 scaderea numarului persoanelor 

calificate prin iesirea acestora din viata 
activa; 

 amplificarea pregatirii teoretice a 
fortei de munca in detrimentul 
aspectelor aplicative; 

 valorificarea principiului de libera 
circulatie a persoanelor dupa 
aderearea Romaniei la Uniunea 
Europeana; 

 instabilitatea economica si financiara 
la nivel national. 
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5.2. Infrastructura  

 

5.2.1. Infrastructura de transport 

  5.2.1.1. Infrastructura rutiera este formata din: 

I. Drumuri nationale / europene – 30 km 

   Localitatea este strabatuta de la est la vest de drumul european E574 pe 

DN11 care leaga Bacaul de Brasov. La nivelul comunei Oituz, din acest drum se 

ramifica soseaua judeteana DJ116, care duce spre nord la Pargaresti, Targu Ocna 

(unde se intersecteaza cu DN12A) si Barsanesti (unde se termina in acelasi 

DN11). Pe raza localitatii traficul se desfasoara pe o singura banda pentru fiecare 

sens de circulatie. 

II. Drumuri judetene – 3,7 km 

          Comuna Oituz este strabatuta pe o distanta de 2 km de drumul judetean 

DJ116. Aceasta artera rutiera a fost reabilitata si asfaltata printr-o investitie 

realizata de Consiliul judetean Bacau in perioada 2009 - 2011, prin Programul 

Operational Regional -  Axa prioritara 2 – Imbunatatirea infrastructurii de 

transport regionale si locale, domeniul major de interventie 2.1 “Reabilitarea si 

modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / 

reabilitarea soselelor de centura”. 

     In anul 2012 au fost trecute in sarcina Consiliului judetean Bacau doua 

sectoare de drum aflate pe teritoriul administrativ al comunei Oituz: 750 m de 

pe Drumul European (DE) 10987 si 950 m de pe DE 10952 prin transformarea 

acestora in drum judetean – DJ113. Noul sector rutier asigura legatura cu 

comuna Bogdanesti si a fost incadrat in categoria functionala a drumurilor 

publice de interes judetean prin Hotararea nr. 92 din 23 mai 2012. Din cei 2,95 

km ai drumului judetean DJ 113 au fost reabilitati si asfaltati doar 1,25 km aflati 

pe teritoriul UAT Bogdanesti.  
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III. Drumuri satesti – 46,13 km 

Conform inventarului domeniului public stabilit si aprobat prin HG nr. 

1347/2001, anexa nr. 55, comuna Oituz figureaza cu 46,13 km de drum satesc 

(ulite). In marea lor majoritate drumurile satesti sunt drumuri din pamant. O parte 

din ele (aproximativ 4 km) au fost reabilitate si modernizate in perioada 2010 -2011 

prin asternerea unui strat de asfalt iar o alta parte din ele au fost reabilitate prin 

asternerea unui strat de piatra concasata, balast sau sort. Un aspect important al 

drumurilor satesti il reprezinta latimea acestora care de multe ori se afla sub limita 

de 5m prevazuta de normele tehnice pentru drumuri de categoria V si afecteaza 

fluenta traficului pe sectorul respectiv de drum. Drumurile satesti prezinta o 

importanta deosebita deoarece asigura accesul locuitorilor la caile nationale de 

comunicatii si, prin urmare, la centrele economice, sociale si culturale din preajma 

localitatii, dar si la obiectivele de interes local. 

IV. Drumuri cu alta destinatie (forestiere, agricole) – 65 km 

 Drumurile de exploatare pot fi de exploatare agricola, a terenurilor agricole 

pe care le deserveste sau de exploatare forestiera deservind necesitatii 

transportului lemnelor sau interesului turistic (unele sunt inchise publicului, 

altele sunt puse la dispozitia publicului). 

V. Poduri si podete 

        In comuna Oituz exista in prezent un numar de 19 poduri din care 16 sunt 

realizate din beton armat si 3 pe structura metalica si podina din lemn si 36 de 

punti si podete pe structura metalica, majoritatea fiind afectate in conditii de 

inundatii.  In anul 2014, Consiliul local al comunei Oituz a luat initiativa de a 

construi un pod din beton armat peste raul Oituz in localitatea Oituz, punctul 

”Galateanu”, care sa asigure legatura rutiera si pietonala a unui numar de 

aproximativ 1300 locuitori situati pe malul drept al raului Oituz cu centrul 

localitatii si drumul national DN11 Brasov – Onesti. Investitia in infrastructura 

de transport va facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor, cresterea eficientei 

activitatilor economice din zona, economisirea de energie si timp, creandu-se 

conditii pentru accesul la terenurile agricole si silvice din zona si dezvoltarea 
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investitiilor productive. Podul din beton armat ce urmeaza a fi construit va avea 

o banda de circulatie cu latimea carosabilului de 6 m, cu trotuare, se afla pe un 

drum de clasa tehnica V, clasa de incarcare a acestuia fiind ”E”, pentru convoi 

de camioane de 30 tone si vehicule speciale pe roti de 80 tone. Avand in vedere 

bugetul limitat al comunei Oituz in comparatie cu valoarea ridicata a acestei 

investitii, s-a evidentiat necesitatea atragerii de fonduri guvernamentale sau 

europene nerambursabile pentru realizarea acesteia. In acest sens, a fost fost 

depusa la MDRAP o solicitare de finantare din Programul National de Dezvoltare 

Locala. 

          5.2.1.2. Reteaua stradala 

      Drumurile nationale, judetene si comunale isi pastreaza categoria 

functionala din care fac parte, fiind considerate continue in traversarea 

localitatilor, servind totodata si ca strazi: 

1. strazi principale - in aceasta categorie pot fi incluse DN 11 si DJ 116, pentru 

sectiunile situate in intravilanul comunei Oituz. DN 11 traverseaza satele 

Oituz, Ferestrau – Oituz, Hirja si Poiana Sarata, iar DJ 116 se intersecteaza cu 

DN 11 in punctul cunoscut sub numele „Jitarie” si traverseaza satele Oituz si 

Marginea); 

2. strazi secundare - in aceasta categorie pot fi incadrate drumurile de interes 

local (satesti) care asigura accesul rutier catre gospodariile populatiei si 

zonele cu destinatie economica din interiorul satelor componente ale 

comunei. 

      DN 11 reprezinta artera pe care se desfasoara traficul de tranzit, inclusiv cel 

greu si care preia totodata, pe o banda de circulatie pentru fiecare sens de mers, 

un procent semnificativ al transportului local. Viteza legala de deplasare pe DN 

11 in interiorul localitatii este 50 km/h. Din DN 11 si DJ 116 debuseaza drumuri 

de interes local care formeaza o retea de drumuri, in majoritate din pamant, dar 

si asfaltate sau pietruite. 
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       5.2.1.3. Spatii de parcare 

              Deficitul de locuri de parcare amenajate afecteaza in special centrul 

satului Oituz, care se suprapune cu sediile principalelor oragne/organizatii care 

desfasoara activitati cu caracter administrativ, cultural, social, medical 

(primarie, politie, scoli, camin cultural, dispensar uman, dispensar veterinar) 

ceea ce determina parcarii necontrolate in acesta zona. De asemenea, parcari 

necontrolate au loc si in fata unor spatii comerciale cu acces direct din drumul 

national, ceea ce afecteaza traficul rutier si pietonal determinand ambuteiaje, 

crescand riscul de accidente. 

5.2.1.4. Spatii pietonale si piste pentru biciclete   

Drumul national care strabate satele Oituz, Ferestrau – Oituz, Hirja si Poiana 

Sarata este dotat cu trotuare care se afla in stare precara si necesita reabilitari. O 

alta situatie deficitara in ceea ce priveste amenajarile specifice pentru circulatie se 

face remarcata la nivelul zonelor rezidentiale nou construite unde este necesara 

realizarea unor cai de acces rutier corespunzatoare. 

In prezent, la nivelul localitatii Oituz nu exista piste special amenajate pentru 

ciclism. In absenta infrastructurii de profil, utilizarea acestui mijloc de transport 

ecologic este redusa, circulatia biciclistilor realizandu-se pe partea carosabila si 

trotuare, ceea ce contribuie la cresterea riscului producerii unor accidente. 

5.2.2. Mijloace de transport utilizate 

      La nivelul anului 2014, situatia vehiculelor inmatriculate se prezinta astfel: 

 Scutere, motociclete – 197; 

 Vehicule cu cel mult opt locuri pe scaune (autoturisme) - 944; 

  Vehicule concepute si construite pentru transportul de pasageri, care au, in 

afara scaunului conducatorului, mai mult de opt locuri pe scaune si o masa 

maxima ce nu depaseste 5 tone – 6; 

 Vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri cu o masa 

maxima care nu depaseste 12 t – 178;  
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 Vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa 

maxima mai mare de 12 t – 206; 

 Vehicule lente (tractoare agricole, utilaje de constructii, agricole, forestiere) 

– 55. 

         Caracteristicile geografice, socio-demografice si economice ale comunei Oituz 

precum si localizarea ei pe traseul DN 11, in apropierea municipiilor Onesti si Bacau, 

determina o caracteristica importanta a populatiei acesteia, si anume mobilitatea. 

Localitatea Oituz are o structura aproximativ poligonala, iar intre cele mai 

indepartate puncte ale sale sunt aproximativ 20 km. Avand in vedere aceasta 

precum si faptul ca in interiorul localitatii nu exista un serviciu functional de 

transport public local, populatia se orienteaza catre modalitati de deplasare 

alternative. Daca pentru anumite deplasari este preferat mersul pe jos, pentru 

deplasarile mai lungi sau in cazul unor conditii meteo nefavorabile o parte a 

populatiei, detinatoare de autoturisme, aproximativ 15% din totalul populatiei, 

foloseste acest mijloc de transport atat in interiorul localitatii cat si in deplasarile 

catre alte localitati. Nu exista date referitoare la numarul de biciclete insa acest 

segment este bine reprezentat in localitate, in ciuda lipsei infrastructurii specifice. 

La momentul actual nu exista firme de taximetrie inregistrate in localitate, care sa 

efectueze curse in interiorul localitatii si in afara acesteia.  

In ceea ce priveste transportul in afara localitatii, populatia utilizeaza 

transportul auto, fie personal - pentru detinatorii de autoturisme, fie transportul 

public in comun - cursele locale realizate de operatorul S.C. TRANSBUS CODREANU 

S.R.L. O deficienta importanta in ceea ce priveste transportul in comun este 

reprezentata de starea necorespunzatoare a mijloacelor de transport in comun 

(autobuze si microbuze) care pot pune in pericol siguranta calatorilor.  

Din punct de vedere al asigurarii conexiunilor prin mijloace auto de transport 

in comun, conform datelor disponibile, S.C. TRANSBUS CODREANU S.R.L opereaza 

trasee pe ruta Oituz - Onesti, respectiv Poiana Sarata - Onesti si retur, acestea fiind 

deservite in principal de autobuze de 60  locuri. Frecventa curselor variaza in functie 

de perioada zilei, fiind 7 curse la dus si 9 curse la intors.  
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O deficienta in ceea ce priveste transportul in comun este reprezentata de 

starea necorespunzatoare a infrastructurii. La nivelul comunei exista zece statii 

pentru mijloacele de transport in comun insa acestea sunt numai partial 

amenajate, nefiind prevazute cu alveole. 

Locuitorii satelor Hirja si Poiana Sarata se afla intr-o situatie speciala datorita 

distantei care separa cele doua sate de centrul comunei. Acestea sunt dispuse de-

a lungul drumului national DN11 cu artere laterale perpendiculare. Distanta dintre 

acestea si centrul comunei este de aproximativ 16 km astfel ca pentru deplasarea 

in interiorul comunei sunt necesare mijloace de transport auto. Pentru deplasarea 

in perimetrul satului bicicletele si scuterele sunt mijloacele de deplasare cel mai des 

folosite.  

5.2.3. Analiza SWOT 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Conexiuni rutiere bune prin 
reteaua de drumuri nationale, 
judetene si comunale; 

 DJ 116 reabilitat si asfaltat printr-o 
investitie realizata de Consiliul 
Judetean in perioada 2009 – 2011; 

 Reteaua de drumuri locale in 
continua extindere ca urmare a 
dezvoltarii rezidentiale din zonele 
Bitca, Leurdis, Halos pe care 
localitatea o cunoaste in ultimii 
ani; 

 DN11 intr-o stare tehnica buna; 
 

 Existenta multor drumuri satesti 
neasfaltate; 

 Existenta unor intersectii 
neamenajate; 

 Trotuare insuficient dimensionate si 
numai partial amenajate; 

 Numarul redus al locurilor de 
parcare atat in zonele rezidentiale 
cat si in vecinatatea institutiilor care 
determina parcari necontrolate ce 
pun in pericol siguranta cetatenilor; 

 Absenta transportului public in 
interiorul localitatii; 

 Absenta pistelor special amenajate 
pentru ciclism; 

 Existenta unor poduri si podete ce 
necesita reabilitare si consolidare, 
fiind afectate in conditii de 
inundatii. 
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Oportunitati Amenintari 

 Existenta Programului National 
pentru Dezvoltare Rurala ce ofera 
prin masura 7.2. oportunitatea 
reabilitarii/modernizarii retelei de 
drumuri de interes local; 

 Apropierea de comunele 

Pargaresti si Bogdanesti ofera 

posibilitatea deservirii aglomerarii 

umane de un singur operator de 

transport local; 

 Dezvoltarea unor relatii de 

parteneriat in vederea dezvoltarii 

infrastructurii de transport; 

 Realizarea unor investitii pentru 

dezvoltarea infrastructurii de 

ciclism in vederea asigurarii 

accesului biciclistilor la obiective 

turistice, de ex. „Monumentul 

eroilor cavaleristi”; 

 Continuarea degradarii 
infrastructurii rutiere ca urmare a 
insuficientei fondurilor alocate si 
intensificarii traficului; 

 Cresterea numarului de accidente 
rutiere ca urmare a numarului 
insuficient de locuri de parcare si 
deficientelor la sistemul de 
semnalizare a circulatiei; 

 Intarzierea investitiilor necesare 
pentru modernizarea si extinderea 
infrastructurii de transport; 

 Resurse bugetare reduse fata de 
nevoia de investitii in infrastructura; 
 

 

5.3. Echipare tehnico-edilitara 

 

5.3.1. Fondul locativ 

Unul dintre principalii indicatori in evaluarea calitatii vietii se refera la 

conditiile de locuire. Comuna Oituz (cu cele sase sate componente: Oituz, 

Marginea, Calcai, Ferestrau-Oituz, Hirja si Poiana Sarata) a inregistrat dupa anul 

1990 o crestere constanta a sectorului rezidential, determinata de fenomenul de 

migratie al populatiei din zona urbana (municipiul Onesti) spre localitatile 

invecinate. Conform datelor furnizate de Serviciul contabilitate, buget – finante, 
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resurse umane, evidenta domeniului public si privat, fondul locativ al comunei la 

nivelul anului 2014 este format din aproximativ 3885 de unitati.  

Conform datelor obtinute de la Insitutul National de Statistica, baza oficiala 

de date TEMPO – online, evolutia numarului de locuinte existente la sfarsitul anului 

la nivelul comunei prezinta un trend ascendent pe intreaga perioada analizata. Fata 

de sfarsitul anului 2007, fondul de locuinte a crescut cu 7%, depasind nivelul 

inregistrat la nivelul judetului Bacau (6,1%) cu aproximativ un procent. La nivel 

regional s-a inregistrat in perioada anilor 2007 - 2013 o crestere a fondului de 

locuinte cu + 6,9%,  iar la nivel national o crestere cu + 6,3%.           

          Grafic nr. 15 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO - online 

La nivelul comunei, in anul 2013 s-a inregistrat un numar mediu de 

aproximativ 367 locuinte per 1.000 locuitori, valoare situata sub cele inregistrate la 

nivel judetean si national unde s-au inregistrat valori de 370 locuinte/1.000 

locuitori, respectiv 390 locuinte/1.000 locuitori. 

In ceea ce priveste starea cladirilor, la nivelul localitatii se remarca 

urmatoarea situatie: 

 un procent semnificativ din cladirile noi sunt amplasate in special in 

zonele periferice ale comunei; acestea se remarca printr-o calitate 
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superioara a executiei si a materialelor utilizate, ceea ce determina si 

un grad mai ridicat al eficientei energetice; 

 la nivelul localitatii exista si un numar important de cladiri vechi, 

edificate la inceputul secolului XX (o parte din ele aflate in 

proprietatea autoritatilor publice – Scoala gimnaziala Poiana Sarata, 

Camin Cultural Poiana Sarata, Dispensar uman Oituz, Gradinita cu 

program normal Ferestrau-Oituz, Casa Catarama – locuinta de serviciu 

cadre didactice), unele dintre ele aflate intr-o stare evidenta de 

degradare si care necesita investitii in vederea reabilitarii structurale 

si estetice. 

Numarul de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale emise anual  

(perioada anilor 2002 – 2013) variaza in intervalul 19 – 53, confirmand evolutia 

ascendenta a sectorului constructiilor civile. Variatia numarului autorizatiilor de 

construire a locuintelor pentru intervalul studiat este redata in graficul de mai jos 

                         Grafic nr. 16 

 

 

 

 

 

 

                                                Sursa datelor: INS, baza oficiala de date Tempo - online 

Pornind de la aceste date, se poate observa o puternica influenta a crizei 

financiare din anul 2008 care a determinat scaderea numarului de autorizatii, 

putandu-se remarca o similaritate cu evolutia numarului de salariati prezentata in 

graficul nr. 14. 
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Un alt indicator relevant in privinta calitatii vietii este repartizarea suprafetei 

locuibile ce revine unui locuitor. Desi trendul este ascendent, valorile nu sunt mari, 

situandu-se sub media nationala de aproximativ 21 m2/locuitor, care la randul sau 

se situeaza sub media inregistrata in U.E., demonstrand criza spatiului locativ din 

Romania.  

            Grafic nr. 17 

 

 

 

 

 

 

                                                        Sursa datelor: Prelucrare date baza oficiala Tempo - online 

Suprafata locuibila totala la nivelul comunei, la sfarsitul anului 2013, era de 

168.799 mp arie desfasurata, reprezentand 1,37% din totalul judetului Bacau si 

0,26% din totalul existent la nivel regional. Fata de sfarsitul anului 2007, suprafata 

locuibila a crescut cu aproximativ 23%. 

In ceea ce priveste numarul mediu de persoane/locuinta acesta se afla pe un 

trend descrescator, pe care il putem atribui mai multor factori:  

 cresterea economica din perioada anilor 2000 – 2008 a determinat 

cresterea veniturilor populatiei, capacitatea financiara sporita a 

acesteia determinand cresterea fondului locativ;  

 accesibilitatea unei locuinte individuale pentru tinerii care lucreaza 

peste hotare si folosesc banii realizati in strainatate pentru constructia 

sau renovarea/ imbunatatirea/ extinderea locuintei si dotarea 

acesteia cu bunuri de folosinta indelungata; 
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 existenta programului guvernamental ”Prima casa” - un factor 

motivant pentru tineri in decizia de a parasi casa parinteasca si de a se 

bucura de propriul spatiu de locuit; 

 parasirea localitatii de catre tinerii care efectueaza studii sau obtin 

locuri de munca in alte localitati. 

                             Grafic nr. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Alimentarea cu energie electrica 

Reteaua de distributie a energiei electrice din comuna deserveste toate 

satele comunei, fiind operata de compania privata E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA 

S.A. Aceasta are o lungime totala de 68,69 km, dintre care 68,14 km LEA (aeriana) 

si 0,55 km LES (subterana). 

 Conform rezultatelor Recensamantului General al Populatiei si Locuintelor 

din 2011, 97,24% din locuintele existente in comuna sunt conectate la reteaua de 

distributie a energiei electrice. 

 Dupa anul 1990, si mai ales in perioada de crestere economica 2004-2008, a 

avut loc o dezvoltare a sectorului rezidential in zonele cu potential turistic, precum 

Poiana Sarata – Leurdis, Pistoaia, Fundul Lesuntului, Bitca, datorita peisajelor 

montane incantatoare si climatului de munte sanatos. Astfel, a aparut necesitatea 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI OITUZ, JUDETUL BACAU PENTRU PERIOADA 2015-2025 

 

  52 

 

extinderii retelei de energie electrica deoarece actualele puncte de consum nu au 

capacitatea de a prelua sporul de putere solicitat de noii consumatori, 

conductoarele existente fiind din aluminiu si neizolate, iar reteaua 

subdimensionata. Pentru rezolvarea acestor probleme s-au intocmit studii de 

solutii pentru fiecare zona in parte, documentatiile fiind depuse pentru finantare 

prin programul „Electrificare 2007-2009” ce nu a mai fost implementat la nivel 

national. 

 De asemenea, in procentul de 2,76% locuinte neconectate la reteaua de 

energie electrica sunt cuprinse si locuintele nelocuite, deconectate temporar sau 

aflate in alte situatii care nu tin de disponibilitatea retelei in zona. Reteaua actuala 

cuprinde 15 posturi de transformare racordate la LEA 20kv care asigura alimentarea 

fiecarui sat in parte, fiind distribuite astfel: 

 Oituz – 6 posturi; 

 Marginea – 1 post; 

 Calcai – 1 post; 

 Ferestrau –Oituz – 2 posturi; 

 Hirja – 2 posturi; 

 Poiana Sarata – 3 posturi. 

Cea mai mare parte a liniilor si posturilor de transformare au durata de viata 

depasita, generand frecvente intreruperi ale furnizarii de energie electrica catre 

consumatorii din localitate. Conform datelor furnizate de SC EON Distributie 

Romania SA, la nivelul anului 2014 in comuna existau 3391 consumatori casnici si 

98 consumatori non-casnici. 

    Tabel nr. 2 

  Oituz Marginea Calcai Ferestrau-
Oituz 

Hirja Poiana 
Sarata 

LEA 20 kv 4.065 0.51 0.1 2.08 0.38 4.53 

LEA 0,4 kv 31.58 4.44 2 7.96 6.1 4.4 

LES 0,4 kv 0.55           

Posturi 6 1 1 2 2 3 
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Consumatori 
casnici 

2066 257 130 375 289 274 

Consumatori 
non-casnici 

98 8 3 17 17 21 

 

La nivel local, nu exista producatori indepedenti de energie. De asemenea, 

cu exceptia unor initiative private de mica anvergura, nu se utilizeaza resurse 

regenerabile in vederea producerii de energie electrica. 

Serviciul de iluminat public este asigurat de autoritatile locale printr-o retea 

aeriana cu lungimea totala de aproximativ 78 km, ce are la dispozitie 2.711 stalpi 

echipati cu conductor iluminat public, 14 puncte de aprindere si 865 de aparate de 

iluminat, cu o putere instalata totala de circa 106 kW. Alimentarea aparatelor de 

iluminat se face prin reteaua E.ON (inclusiv stalpii), distribuitorul privat de energie 

electrica din localitate, aceasta nefiind separata pentru iluminatul casnic si cel 

public. Majoritatea aparatelor de iluminat din comuna se afla intr-o stare buna. 

Aproximativ 30% din acestea sunt vechi, nu au bloc optic, distributia luminoasa este 

slaba, iar etanseizarea este redusa. Astfel, se impune inlocuirea acestor aparate de 

iluminat cu unele care sa corespunda normativelor europene. In fiecare an, 

consumul de energie pentru asigurarea iluminatului public este de circa 300 - 350 

MWH, ceea ce genereaza costuri de peste 185 mii lei/an. 

In anul 2017 s-a intocmit un studiu de fezabilitate pentru „Reabilitarea si 

modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Oituz, judetul Bacau”, 

urmarindu-se finantarea acestuia prin Programul National de Dezvoltare Locala. S-

a depus o cerere de finantare in acest sens, proiectul a fost declarat eligibil, insa din 

cauza lipsei resurselor financiare proiectul nu a beneficiat de finantare prin PNDL 

2017-2020.  

Conform Raportului Comitetului european de iluminat CIE 99, sistemele de 

iluminat stradal utilizate la nivelul tarii noastre necesita inca eforturi importante 

pentru cresterea parametrilor luminotehnici, energetici si economici, pentru ca, in 

general, nivelurile de luminanta si iluminare pe baza carora sunt proiectate 

instalatiile actuale sunt reduse in raport cu normele europene. Conform aceluiasi 
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raport asigurarea unui iluminat stradal corespunzator conduce la reducerea 

cheltuielilor indirecte, reducerea cu aproximativ 45% a numarului total de 

accidente ce au loc pe drumurile rurale pe timp de noapte, reducerea numarului 

de agresiuni contra persoanelor si imbunatatirea climatului social si cultural prin 

cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii. 

5.3.3. Alimentarea cu energie termica 

La nivelul comunei Oituz nu exista un sistem centralizat de productie si 

distributie a energiei termice. Aceasta este asigurata pentru consumatorii publici si 

privati prin sisteme individuale de incalzire ce folosesc ca si combustibil gazul 

metan, lemnul, peleti sau, in putine cazuri, surse alternative precum panourile 

solare. 

Agentii economici locali isi asigura energia necesara proceselor tehnologice 

prin instalatii proprii care functioneaza in general pe baza de combustibil gazos sau 

deseuri din lemn. 

Incalzirea cladirilor apartinand autoritatilor publice si institutiilor locale se 

realizeaza prin intermediul centralelor termice care functioneaza cu precadere pe 

combustibil gazos (gaz metan), dar si cu deseu lemn. Aceasta situatie se face 

remarcata si in cazul locuintelor care utililizeaza sisteme individuale de incalzire 

alimentate cu gaz metan, lemn. Se constata totodata tedinta populatiei de 

valorificare a resurselor regenerabile de energie in vederea producerii agentului 

termic pentru consum propriu prin utilizarea sistemelor de panouri solare. 

5.3.4. Alimentarea cu gaze naturale 

La nivelul comunei Oituz, sistemul de distributie a gazelor naturale a fost 

infiintat in anul 1994, acesta fiind operat de catre SC DELGAZ GRID ROMANIA S.A. 

Reteau de distributie este conectata la statia de reglare – masurare aflata in 

proprietatea SC TRANSGAZ MEDIAS S.A., pozitionata intre satele Ferestrau-Oituz si 

Oituz. Statia de reglare – masurare este conectata la magistrala nationala de 

transport gaze naturale printr-un racord de inalta presiune Ø 4” x 125 m. Distributia 

catre consumatorii casnici, agenti economici si institutiile locale se realizeaza prin 
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conducte de joasa presiune. Reteaua locala de distributie a gazelor naturale este 

realizata in proportie de aproximativ 53% din conducte de polietilena (solutie 

tehnica prin care se diminueaza riscul producerii unor accidente), restul retelei fiind 

din conducte de otel. Aceasta s-a extins si modernizat continuu, ajungand in anul 

2013 la o lungime totala de 24 km. Conform datelor disponibile, numarul de 

consumatori racordati la reteaua de distributie a gazelor naturale, la nivelul anului 

2014, este urmatorul: 

- 238 locuinte particulare; 

- 16 reprezentand alte tipuri de consumatori – agenti economici, autoritati si 
institutii publice. 

Evolutia numarului de bransamente la reteaua de gaze naturale la nivelul 

comunei Oituz este redata in graficul alaturat. 

            Grafic nr. 19  

 

 

 

 

 

 

 

Prin urmare, doar 6,7% dintre locuintele existente in comuna dispun de 

instalatie de incalzire centrala pe baza de gaze naturale, majoritatea populatiei 

folosind inca sisteme de incalzire pe baza de combustibili solizi cu impact negativ 

asupra mediului inconjurator. Opinam ca principalele cauze ale numarului mic de 

bransari la reteau de gaze naturale sunt: 
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- costul ridicat al gazelor naturale si al documentatiei necesare 

bransamentului raportat la puterea de cumparare a locuitorilor comunei; 

- resursele limitate ale populatiei si presiunea scazuta a gazului; 

- nivelul insuficient de protectie termica a locuintelor.  

 

5.3.5. Reteaua de apa si canalizare 

            Alimentarea cu apa potabila a localitatii si canalizarea apelor uzate sunt 

esentiale din mai multe puncte de vedere, si anume: confortul locuitorilor, 

sanatatea acestora, cresterea gradului de igiena, atractivitatea comunei pentru 

investitorii privati in activitati productive sau servicii, valorificarea potentialului 

turistic si protectia mediului. 

La nivelul comunei Oituz exista o retea de distributie a apei potabile in 

lungime totala de 34 km care a fost realizata in perioada anilor 2007 – 2012. 

Sistemul a fost proiectat si realizat ca un sistem de alimentare cu apa centralizat 

pentru patru din cele sase sate ale comunei, respectiv Ferestrau – Oituz, Calcai, 

Oituz si Marginea. Sistemul prevede captarea apei din stratele freatice ale 

afluentilor raului Oituz, respectiv din versantul stang al paraului Lesunt prin doua 

drenuri de cu o lungime totala de 150 ml si tratarea acesteia printr-o instalatie de 

dezinfectie cu lampi cu ultraviolete. 

Inmagazinarea apei se efectueaza in doua rezervoare din beton armat 

monolit cu capacitatea de 300 mc fiecare. Acestea sunt amplasate la o cota care 

asigura un sistem de transport si distributie gravitational al apei potabile catre 

consumatori, asigurandu-se astfel debitele si presiunile necesare pentru localitatile 

aferente. Reteaua de aductiune, transport si distributie este formata din conducte 

de tip PE-HD cu diametrul intre 63 si 160 mm, fiind dispuse in sistem ramificat si 

inelar. Aceasta este echipata cu 15 hidranti de incendiu subterani cu diametrul 

nominal de  65 mm si 25 de cismele publice stradale amplasate la o distanta de 

maxim 300 m una de cealalta. 
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In ceea ce priveste sistemul de canalizare, comuna Oituz dispune in prezent 

de un sistem de canalizare functional, insa acesta nu acopera decat o parte a satului 

Oituz, ramanand multe zone neacoperite.  

Sistemul de colectare existent este compus din patru ramuri, astfel: 

 Ramura I – preia apele uzate menajere din zona de sud-vest a 

localitatii, are lungimea de 4230 ml si este realizata din conducte PE 

ID corugat cu dimensiuni de 200 – 250 mm; 

 Ramura II si III – asigura colectarea de-a lungul drumului national 

DN11 Brasov – Onesti pe partea stanga si dreapta in sensul de curgere 

dinspre Brasov spre Onesti, cu lungime totala de 5440 ml si sunt 

realizate din conducte PE ID corugat cu dimensiuni de 200, 250  si 300 

mm;  

 Ramura IV – conduce apele uzate menajere prin curgere 

gravitationala la statia de epurare, are lungimea de 951 ml si este 

realizata din PE ID corugat de 400 mm.  

De-a lungul retelei sunt prevazute un numar de trei statii de pompare cu 

conducta de refulare. Statia de epurare este una moderna cu treapta tertiara care 

are rolul de a inlatura compusii in exces (de exemplu nutrienti- azot si fosfor) si a 

asigura dezinfectia apelor deversate in emisar (prin clorinare si filtru UV), protejand 

astfel mediul inconjurator. 

In satele Ferestrau-Oituz, Marginea, Calcai, Hirja si Poiana Sarata apele uzate 

menajere din gospodariile populatiei sunt evacuate direct in sol, acestea 

infiltrandu-se in panza freatica de mica adancime cu influente nevaforabile asupra 

mediului, calitatii fizico-chimice si bacteriologice a apei din fantani, aerului (apele 

uzate contin materii organice putrescibile care in timpul verii pot dezvolta 

substante volatile urat mirositoare) si sanatatii populatiei (favorizarea dezvoltarii 

germenilor patogeni, a insectelor si rozatoarelor purtatoare de boli). 
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Prin Master Planul de apa/apa uzata intocmit la nivel regional/judetean de 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau la care comuna Oituz a aderat in 

anul 2009 si care are vizeaza evaluarea si prioritizarea investitiilor necesare pentru 

conformarea cu acquis-ul comunitar in domeniul apa/canal, este prevazuta 

finalizarea lucrarilor la retelele de apa si apa uzata in etapa II – (2014 -2020) pentru 

satele Oituz, Marginea, Calcai, Ferestrau – Oituz care fac parte din aglomerari 

cuprinse intre 2.000 si 10.000 l.e. si in etapa III – (2021-2025) pentru satele Hirja si 

Poiana Sarata care au mai putin de  2.000 l. e. 

Deoarece comuna Oituz nu are retele de apa/apa uzata predate catre 

operatorul regional, extinderea, respectiv finalizarea acestora a fost incadrata in 

master plan la  „alte fonduri”, ceea ce implica accesarea directa de catre comuna a 

surselor de finantare si nu prin intermediul ADIB. 

In anul 2017, pentru gestionarea sistemului de apa si canalizare, a fost 

infiintat Serviciul Apa-Canal Oituz ca serviciu cu personalitate juridica in subordinea 

Consiliului Local Oituz. In anul 2018 Serviciul Apa-Canal Oituz a obtinut licenta de 

functionare de la ANRSC care permite furnizarea/prestarea serviciului in aria 

administrativ teritoriala a comunei Oituz. 

Ca si conditii socio – economice, comuna Oituz are un grad de urbanizare 

ridicat fiind amplasata intr-o zona cu un potential turistic si economic deosebit, 

ceea ce implica asigurarea prioritara a infrastructurii fizice de baza, respectiv 

alimentare cu apa si canalizare centralizata in conditii de calitate.  

Definitivarea, imbunatatirea si extinderea sistemului centralizat de 

alimentare cu apa si canalizare in functie de cerintele de dezvoltare ale comunitatii 

locale constituie o prioritate, prin aceasta asigurandu-se un grad de civilizatie si 

sanatate a populatiei conform cerintelor normelor europene. Realizarea acestor 

obiective asigura protectia mediului inconjurator si cresterea calitatii vietii pentru 

locuitorii localitatii. Cu toate acestea, trebuie mentionat faptul ca finalizarea, 

dezvoltarea si intretinerea ulterioara a retelelor de transport, distributie apa 

potabila si canalizare sunt costisitoare si depasesc net capacitatea comunei de a 
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asigura finantarea acestor servicii, fiind necesara atragerea de fonduri din surse 

nerambursabile. 

 

5.3.6. Reteaua de comunicatii 

Infrastructura de comunicatii de la nivelul comunei este bine dezvoltata, in 

zona fiind disponibile toate retelele de telefonie mobila functionale in Romania. 

Serviciile de telefonie fixa digitala sunt, de asemenea, disponibile, prin diferiti 

operatori, insa numarul de posturi telefonice fixe a scazut in ultimii ani in favoarea 

telefoniei mobile. In ceea ce priveste reteaua de internet, acesta s-a dezvoltat 

rapid, operatorii privati asigurand internet in banda larga, inclusiv pe terminale 

mobile, in sistemul 3G. 

Conform datelor disponibile, reteaua de comunicatii disponibila la nivelul 

localitatii Oituz prezinta urmatoarea structura: 

 telefonie  35 km; 

 internet 30 km; 

 cablu TV 50 km. 

 

5.3.7. Analiza SWOT 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Localitatea este racordata in 
proportie de 97% la reteaua de 
alimentare cu energie electrica; 

 Iluminatul public este asigurat 
pentru un procent de 90% din 
strazi; 

 Reteaua de distributie a gazelor 
naturale este relativ noua; cladirile 
institutiilor publice racordate la 
reteaua de gaze naturale; 

 Comuna nu are inca un sistem 
functional de alimentare cu apa 
potabila; 

 Sistemul de canalizare nu este inca 
functional si nu asigura acest 
serviciu pentru toata populatia 
comunei, fiind necesare extinderi 
ale retelei; 

 Extinderea sectorului rezidential a 
determinat suprasolicitarea retelei 
de energie electrica; 
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 Sistemul de alimentare cu apa 
potabila prevede alimentarea din 
surse proprii, situate pe teritoriul 
comunei; 

 Comuna beneficiaza de acoperire 
corespunzatoare cu cu retele de 
telefonie, cablu TV si internet; 

 Reteau de iluminat public stradal 
necesita lucrari de extindere si 
modernizare; 

 Cladirile vechi din localitate, inclusiv 
unele aflate in proprietatea 
autoritatilor publice se afla intr-o 
stare avansata de degradare si 
necesita investitii in vederea 
reabilitarii structurale si estetice; 

 PUG –ul existent are peste 10 ani si 
nu a fost actualizat, in pofida 
recomandarilor din legislatie; 

 Intravilan limitat in comparatie cu 
expansiunea zonei de locuit; 

 Lipsa unei delimitari a zonelor 
industriale de cele de locuinte; 

Oportunitati Amenintari 

 Existenta unor fonduri 
nerambursabile destinate 
dezvoltarii infrastructurii de baza 
in zona rurala si posibilitatea 
accesarii acestora in noua 
perioada de programare 2014-
2020; 

 Incadrarea in strategiile de 
dezvoltare a judetului si regiunii; 

 Asocierea comunei la ADIB si 
includerea acesteia in Master 
Planul judetului Bacau de apa/apa 
uzata in etapele II si III; 

 Amplasarea comunei in centrul 
aglomerarii umane Oituz-
Manastirea Casin asigura 
posibilitatea derularii unor 
initiative integrate cu comunitatile 

 Capacitatea redusa de a asigura din 
surse proprii sustenabilitatea 
costurilor investitiilor in 
infrastructura de baza; 

 Sprijin redus din partea altor 
autoritati publice; 

 Lipsa culturii antreprenoriale; 
 Dezvoltarea sectorului rezidential 
determina suprasolicitarea retelei 
existente de utilitati; 

 Degradarea continua a starii 
cladirilor vechi, inclusiv a celor aflate 
in proprietatea autoritatilor publice. 
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din acest areal in ceea ce priveste 
infrastructura de canalizare. 

 

5.4. Infrastructura pentru educatie, sanatate, servicii sociale 

 

5.4.1. Educatie 

             Reteaua unitatilor de invatamant de stat din comuna cuprinde doua unitati 

de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, respectiv : 

1. Scoala gimnaziala, com Oituz care are arondate 6 gradinite cu program 

normal (Gradinita cu program normal nr. 2 Oituz, Gradinita cu program 

normal nr. 3 Oituz, Gradinita cu program normal Marginea, Gradinita cu 

program normal Calcai,  Gradinita cu program normal  Ferestrau, Gradinita 

cu program normal Poiana Sarata) si o scoala gimnaziala (Scoala gimnaziala 

Ferestrau); 

2.  Scoala gimnaziala nr. 1 Oituz care are ca structura arondata Gradinita cu 

program normal nr. 1 Oituz. 

           In cursul anului 2015, organizatia non-guvernamentala  „Asociatia Familiilor 

Kolping din Romania” a realizat un centru social care asigura servicii sociale copiilor 

ce provin din familii defavorizate si are in componenta sa si programe de tip „after 

school” si „scoala de vara”. Opinam ca activitatea acestui centru e utila comunitatii 

locale, mai ales in conditiile in care multi parinti lucreaza in strainatate, copiii 

acestora ramanand in grija bunicilor.  

 Numarul unitatilor educationale a inregistrat un trend descendent in ultimii 

ani, de la 13 unitati in anul 2002 (7 unitati prescolare si 6 unitati primare si 

gimnaziale) ajungandu-se la 10 unitati in anul 2017. Scaderea numarului de unitati 

de invatamant si comasarea acestora este rezultatul scaderii populatiei de varsta 

scolara, pe fondul migratiei externe a populatiei si scaderii natalitatii. Reducerea 

populatiei scolare a avut ca efect si reducerea numarului de elevi/prescolari per 

sala de clasa, multe clase functionand astazi cu numarul minim de elevi/prescolari 

prevazut de Legea invatamantului nr. 1/2011. 
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 Unitatile de invatamant din comuna dispun de urmatoarea infrastructura: 

 44 sali de clasa; 

 4 laboratoare scolare; 

 3 sali de sport; 

 3 terenuri de sport; 

 2 cabinete scolare; 

 68 de PC-uri. 

       In medie, la nivelul localitatii, in fiecare sala de clasa studiaza 22,3 elevi, sub 

media judeteana (29,7 elevi/sala de clasa) si nationala (32,8).    

  In pofida sumelor semnificative alocate de la bugetul local si de stat pentru 

modernizarea unitatilor de invatamant din comuna, sunt inca necesare lucrari de 

reabilitare, modernizare si dotare, respectiv : 

 reabilitarea termica a cladirilor, in vederea reducerii consumului de energie; 

 dotarea cu instalatii de producere a energiei din surse regenerabile; 

 modernizarea si dotarea salilor de clasa; 

 modernizarea si dotarea salilor de sport; 

 dotarea laboratoarelor scolare cu aparatura moderna. 

 

5.4.2. Sanatate 

Sistemul sanitar din comuna Oituz se remarca prin insuficienta unitatilor 

medicale in raport cu necesitatile populatiei, dar si prin infrastructura uzata moral 

si fizic si dotarile specifice insuficiente. Lipsa aparaturii si echipamentelor medicale 

moderne afecteaza considerabil capacitatea sistemului sanitar de a face fata 

cerintelor societatii, cu atat mai mult cu cat infrastructura precara este „dublata” 

de insuficienta cadrelor medicale. Totodata trebuie amintite si lipsa serviciilor 

medicale de urgenta si necesitatea infiintarii unui centru de permanenta medicala. 

Dispensarul medical uman este amplasat aproape de centrul comunei si 

functioneaza in doua cladiri din care una beneficiaza de o serie de dotari, fiind 
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proprietate privata a unui medic generalist, iar cealalta apartine domeniului public 

al comunei Oituz si se afla intr-o stare avansata de degradare, necesitand reparatii 

capitale. 

 Sistemul medico-sanitar este format din 3 cabinete medicale de familie, 1 

cabinet stomatologic si 3 farmacii ce functioneaza in regim privat. Cabinetele 

medicale de specialitate lipsesc. In aceste conditii, locuitorii comunei Oituz sunt 

nevoiti sa mearga in localitatile invecinate pentru efectuarea de analize si 

investigatii medicale de specialitate. Raportate la 10.000 de locuitori, unitatile 

sanitare din comuna sunt cu mult sub valoarea inregistrata in mediul urban al 

judetului Bacau. Astfel, in comuna, numarul de cabinete medicale de familie ce 

revin la 10.000 de locuitori este de 3 unitati, in timp ce in localitatile urbane din 

judetul Bacau se inregistreaza 5,4 cabinete medicale de familie/10.000 locuitori. 

                Insuficienta cadrelor medicale reprezinta, in aceste conditii, o problema a 

sistemului medical din comuna. In prezent, pe langa cei 3 medici de familie si 6 

asistenti medicali, in comuna mai exista 1 medic stomatolog si 3 farmacisti. 

Comparativ cu situatia de la nivelul mediului urban judetean, comuna Oituz 

prezinta un grad mai redus de acoperire a populatiei cu personal medico-sanitar. 

Spre exemplu, asigurarea populatiei cu medici este de peste opt ori mai mica decat 

in localitatile urbane din judetul Bacau (3 medici/10.000 locuitori, fata de 23,9 

medici/10.000 locuitori). Situatia este asemanatoare si in cazul numarului de 

farmacii existente. Prezenta a doar trei farmacii ridica probleme in special pentru 

persoanele cu rezidenta in localitatile componente Hirja si Poiana Sarata, situate la 

o distanta destul de ridicata de satul Oituz. 

In anul 2017 s-a realizat un studiu de fezabilitate pentru construirea unui 

dispensar medical uman nou langa amplasamentul dispensarului existent. Cladirea 

proiectata va avea un numar de trei cabinete medicale, fiecare cu sala proprie de 

tratamente pentru medicii de familie si un cabinet stomatologic cu sali de  

asteptare si grupuri sanitare adecvate, ce respecta normele tehnice si sanitare in 

vigoare. Cladirea va avea un regim de inaltime P+M si o suprafata desfasurata de 

396,81 mp.  
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In vederea finantarii acestui proiect, Comuna Oituz a depus in anul 2017 o 

cerere de finantare la MDRAP, obtinandu-se fondurile necesare realizarii 

proiectului tehnic si executiei lucrarilor prin Programul National de Dezvoltare 

Locala.  

5.4.3. Servicii sociale 

 

Desi in ultimii ani s-au intreprins pasi importanti in domeniul serviciilor 

sociale, comuna se confrunta cu o serie de provocari, care impun dezvoltarea 

sistemului de servicii sociale, respectiv :  

- accentuarea fenomenului de imbatranire – care va conduce la cresterea 

numarului de persoane varstnice, dependente, singure, care necesita servicii de 

asistenta si ingrijire, la domiciliu sau in sistem institutionalizat;  

- numarul mare de copii ai caror parinti lucreaza in strainatate – care necesita, de 

asemenea, servicii de consiliere, informare, asistenta, etc.;  

- cresterea numarului de persoane expuse fenomenului de saracie (victime ale 

violentei in familie, persoane fara un loc de munca sau alte surse de venit, fara 

locuinta). 

 La nivelul Primariei Oituz functioneaza un Compartiment de asistenta sociala 

si protectia copilului care ofera servicii de de informare, identificare, evaluare, 

consiliere sociala pentru diferite categorii de locuitori expusi riscului de excluziune 

sociala: persoane fara venituri sau cu venituri sub cuantumul venitului minim pe 

economie, familii monoparentale, persoane adulte fara adapost, persoane sau 

familii cu risc de marginalizare sociala si stare precara de sanatate, familii avand in 

componenta persoane cu handicap. 

Conform datelor furnizate de acest compartiment, numarul beneficiarilor 

diferitelor tipuri de prestatii sociale de la nivelul localitatii, la nivelul anului 2014, 

era urmatorul :  
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 beneficiari de ajutor social (Legea 416/2001): 132 de dosare, cu 233 de 

persoane (la care se adauga 13 ajutoare de urgenta calamitati, 1 ajutor de 

incendiu, 2 ajutoare pentru deces);  

 beneficiari de ajutor de incalzire (Legea 416/2001): 780 de beneficiari pentru 

lemne si 19 pentru gaze naturale;  

 beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei: 250 de dosare;  

 beneficiari indemnizatii pentru persoane cu handicap: 55 de persoane;  

 asistentii personali ai persoanelor cu handicap: 9 persoane;  

 beneficiari de produse alimentare:  1683 persoane. 

De asemenea, la nivel judetean, functioneaza Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectie a Copilului Bacau, aflata in subordinea Consiliului Judetean, care 

ofera servicii complexe de asistenta sociala pentru toate localitatile din judet, 

avand in structura sa inclusiv centre rezidentiale pentru copii si adulti. Cu toate 

acestea, Directia nu dispune de astfel de centre in zona Oituz, astfel incat 

beneficiarii din zona trebuie sa fie transportati la locatiile din Bacau, Onesti, 

Comanesti, Targu Ocna, Ungureni, Racaciuni, Darmanesti, Rachitoasa, etc. De 

mentionat este si faptul ca in comuna exista si o serie de furnizori privati de servicii 

sociale (asociatii, fundatii) care administreaza centre rezidentiale pentru 

copii/persoane varstnice: 

 Asociatia “Sfantul Voievod Stefan cel Mare - Harja” – administreaza din anul 

2006 caminul de batrani al Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului din satul 

Hirja care adaposteste un numar de 96 batrani ce beneficiaza de servicii 

medicale, sociale, spirituale, psihologice, de terapie ocupationala si 

kinetoterapie; 
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 Asociatia „Copiii in sanul familiei” Hirja - administreaza din anul 1994 casa de 

copii cu acelasi nume care are ca beneficiari categoria sociala cea mai 

sensibila si cea mai vulnerabila, copiii (17 la numar) abandonati sau proveniti 

din familii care nu pot sa raspunda corespunzator nevoilor de ocrotire, 

crestere si educatie a acestora; 

 Asociatia de Asistenta Sociala si Educatie - Casa de copii “M. M. 

Lavezzari” infiintata de calugarite in anul 1996 asigura cresterea si educarea 

a 30 de copii orfani, abandonati sau care provin din familii dezorganizate, 

acordarea de asistenta sociala si ajutor material persoanelor lipsite de 

posibilitati materiale de existenta. 

Cu toate acestea, capacitatea infrastructurii sociale este insuficienta in 

raport cu cererea in crestere de servicii sociale, mai ales in cazul persoanelor 

varstnice. 

5.4.4. Analiza SWOT 

Puncte tari  Puncte slabe 

 

 Populatie scolara considerabila; 

 Lipsa aglomerarii elevilor in salile 

de clasa; 

 Preocuparea autoritatilor locale 

pentru reabilitarea/consolidarea 

spatiilor de invatamant; 

 Existenta unei infrastructuri 

pentru prestarea de servicii 

sociale; 

 

 Lipsa dotarilor care sa sprijine 

performanta scolara; 

 Inexistenta de gradinite cu program 

prelungit si programe „after 

school”; 

 Lipsa unei scoli profesionale la nivel 

local; 

 Lipsa cabinetelor medicale in scoli; 

 Insuficienta activitatilor 

extrascolare in care sunt implicati 

elevii unitatilor de invatamant din 

comuna Oituz; 

 Lipsa cadrelor didactice titulare, 

numarul mare de suplinitori, 
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fluctuatia ridicata a acestora, lipsa 

cadrelor medicale; 

 Inexistenta unor servicii medicale 

adecvate (atat cantitativ – numar 

mic de unitati, cat si calitativ – actul 

medical); 

 Investitii private limitate in 

domeniul asistentei medicale; 

 Grad redus de echipare a unitatilor 

medicale din comuna; 

 Numar redus de organisme ale 

societatii civile specializate in 

domeniul serviciilor sociale. 

Oportunitati Amenintari 

 Existenta fondurilor europene 
pentru reabilitarea cladirilor 
institutiilor de invatamant; 

 Colaborari in cadrul unor proiecte 
intre institutiile locale din 
domeniul asistentei sociale, 
serviciile publice si ONG-uri; 

 Programe de formare initiala si 
continua in domeniul asistentei 
sociale (specializari de asistenta 
sociala, psiho-pedagogie, etc.); 

 Dezvoltarea mediului privat 
medico-sanitar (dezvoltarea 
cabinetelor medicale de 
specialitate); 

 Mentinerea trendului descendent al 
populatiei scolare si in perioada 
urmatoare; 

 Acutizarea problemelor sociale; 
 Amploarea fenomenului de migratie 
a personalului medical; 

 Lipsa fondurilor necesare sustinerii 
serviciilor sociale publice; 

 Scaderea gradului general de 
pregatire pentru populatia tanara; 

 Efectele negative ale accentuarii 
fenomenului de imbatranire si 
imbolnavire a populatiei; 
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5.5. Cultura, sport si agrement 

 

5.5.1 Cultura 

 

5.5.1.1. Patrimoniu cultural 

 Comuna Oituz dispune de un monument istoric inclus in Lista 

Monumentelor Istorice aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2361/2010. 

Acesta este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Moldova, 

monument istoric comemorativ al militarilor romani din arma cavaleriei, ridicat pe 

Dealul Cosna din arealul trecatorii Oituz, unde Armata Romaniei a purtat cea de-a 

doua batalie de la Oituz. „Monumentul eroilor cavaleristi din primul razboi 

mondial” este inclus in grupa A a monumentelor istorice, avand valoare nationala 

si universala (Cod LMI 2010 - BC IV-m-A-00935). 

 Opera sculptorului Ionescu Varo, monumentul are forma unui obelisc din 

piatra inalt de 5 m, asezat pe un postament din ciment si blocuri de piatra. Obeliscul  

are la baza un cavalerist in pozitie de atac, un cal si un scut heraldic cu stema 

Romaniei din bronz, material din care este facut si vulturul aflat in partea 

superioara. 

„Cu o pioasa evlavie, reamintim cuvintele rostite de marele si nemuritorul Rege Ferdinand I: 

Cosna va fi una din paginile glorioase si nemuritoare ale cavaleriei romane. Iata ratiunea care 

a impus ridicarea monumentului Diviziei I Cavalerie aci la Grozesti, pentru slavirea de veci a 

eroilor ei cazuti pe aceste dealuri, pe muntii Coti, la Robanesti, pe malurile Dunarii, Siretului, 

Nistrului si Tisei pana la portile Budapestei.” — Fragment din cuvantarea omagiala a Generalului  Mihai 

Schina (comandantul Diviziei I Cavalerie in timpul luptelor de la Oitu) la festivitatea de inaugurare a monumentului 
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  La inaugurare (19 septembrie 1931), monumentul avea postata pe 

fatada principala in partea superioara un medalion din bronz cu chipurile Regelui 

Ferdinand I si al Reginei Maria - intruchipata ca si sora de caritate. Intre acesta si 

scutul heraldic se gasea o placa memoriala din marmura roz, ce avea gravat cu litere 

de aur urmatorul text: „In amintirea eroilor din Divizia 1 Cavalerie, Regimentelor 1, 

4, 5, 9, 10 Rosiori, 3 Calarasi si 1 Cavalerie pe jos, compania 1 si compania 2 ciclisti, 

Divizionul artilerie calareata. Brigada II-a Calarasi, Reg. 7 si 9 Calarasi cazuti in 

timpul razboiului pentru intregirea neamului 1916-1918” . Din pacate, in prezent 

aceasta placa memoriala nu se mai afla pe monument. 

 Ctitor si finantator al monumentului a fost Societatea „Cultul Eroilor” 

care a avut sprijinul obstesc si al sotiei Elena a generalului Eremia Grigorescu, prin 

a carei bunavointa au fost donate locul pe care s-a cladit monumentul si materiale 

de constructie.  

 In cadrul pregatirilor pentru comemorarea a 600 de ani de atestare 

documentara a comunei Oituz din 15 august 2010, cu contributia Asociatiei 

Nationale „Cultul Eroilor” si al Consiliului Local Oituz monumentul a fost restaurat 

si s-a construit o scara cu 106 trepte pentru a facilita accesul. Tot cu acest prilej s-a 

emis o medalie jubiliara din cupru aurit sub numele de „Oituz - 600”. Aceasta are 

pe revers in campul central imaginea Monumentului Eroilor Cavaleristi.  
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 Accesul - posibil inclusiv auto pana in vecinatatea monumentului, se face 

din DN11, din centrul satului Oituz spre dreapta, de pe sensul spre Brasov, pe 

drumul satesc ce urca pe Dealul Cosna. 

 

5.5.1.2. Infrastructura 

 

Caminul Cultural din satul Oituz joaca un rol deosebit in organizarea 

evenimentelor cultural-artistice din comuna.  Aici functioneaza de mai bine de un 

secol, mai precis din anul 1903 „Corul mixt taranesc" infiintat de preotul doctorand 

Ion Tudorache, bunicul marii actrite Olga Tudorache, cu sprijinul dnei Elena 

Negropontes, sotia generalului Eremia Grigorescu. In cadrul comunei activeaza in 

prezent alaturi de „Corul mixt taranesc", sub indrumarea profesorului Gheorghe 

Oprea, urmatoarele formatii artistice: Corul de copii „Ciripel” infiintat in anul 1996 

(pepiniera pentru corul mixt de adulti), Grupul vocal barbatesc, Grupul vocal 

femeiesc, Formatia de dansuri populare „Mocanasul” Poiana Sarata si Ansamblul 

folcloric „Alunelul” de la Scoala gimnaziala nr. 1 Oituz. 
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Pe langa acesta institutie functioneaza ca filiala a caminului cultural de 

centru, Caminul Cultural din satul Poiana Sarata care gazduieste, de asemenea, 

diferite evenimente culturale. Activitatea institutiei este, insa, ingreunata de lipsa 

dotarilor si echipamentelor tehnice moderne. Desi este destinat activitatilor 

culturale, educative si recreative pentru populatie, el este folosit si pentru 

evenimente private de familie.  

O alta institutie culturala existenta in comuna este Biblioteca, infiintata in 

anul 1926 de Liga culturala – sectiunea Oituz. Acesta isi desfasoara activitatea intr-

o sala a Caminului cultural Oituz si are in prezent un fond de carte de 14.855 

volume, cu un numar de 205 cititori. In anul 2013 Biblioteca Comunala Oituz a fost 

inclusa in Programul Biblionet - lumea in biblioteca mea si a fost dotata cu 4 

calculatoare conectate la internet, imprimanta, scanner si videoproiector. 

Pe langa biblioteca comunala, la nivelul localitatii mai exista 3 biblioteci 

scolare ce functioneaza in unitatile de invatamant din comuna. 

 In total, bibliotecile dispun de 29.402 de volume (3,6 volume/locuitor), cu 

mult sub media judeteana (7,3) si nationala (8,1). 

De mentionat este si faptul ca in comuna functioneaza doua muzee 

etnografice: 

 Casa muzeu „Gh. Gr. Caitar” – infiintata in anul 2003, cu prilejul 

sarbatoririi a 100 de ani de activitate corala la Oituz, in memoria 

profesorului de istorie Gheorghe Grigore Caitar (1916 – 2000), veteran 

al celui de-al doilea Razboi Mondial; 

 Muzeul etnografic din satul Poiana Sarata – infiintat in anul 2005, in 

localul fostei scoli din localitate; dispune de o colectie de obiecte care 

evidentiaza traditiile de odinioara existente in acest spatiu rural. 

 

5.5.1.3. Monumente de arta religioasa 

Biserica „Sfintii Voievozi” Poiana Sarata – a fost ridicata intre anii 1922-1930 

prin osardia preotului Rafiroiu, pe temelia largita a vechii biserici ortodoxe cu 
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hramul ”Sfantul Ilie Tesviteanul” (construita in anii 1834-1835 si distrusa in Primul 

Razboi Mondial), ca simbol al grandioaselor lupte ce au avut loc in valea Oituzului, 

pentru „cinstirea si vesnica pomenire a eroilor neamului”.  Proiectata de arhitectul 

Leon Vulcanescu din Bacau si pictata de celebrii pictori bizantini Gheorghe si 

Dimitrie Belizare, biserica imbina in arhitectura ei stilul bizantin cu cel 

brancovenesc. 

Biserica „Sf. Gheorghe“ Harja - a fost construita din fondul ctitoresc al 

enoriasilor intre anii 1923-1930, in forma de cruce, din piatra si caramida. Piatra 

provine din cladirea fostei Vami Oituz care a strajuit la granita dintre Romania si 

Austro-Ungaria pana in anul 1918 (punctul Harja -Poiana Sarata). Biserica are un 

aspect bine proportionat, este construita in stil bizantin, cu doua turle si un pridvor 

in exterior. Pictura murala, lucrata in ulei, consta in cateva tablouri religioase si 

motive nationale. Icoanele din catapeteasma au fost executate in anul 1929 de 

pictorul Theodor Zarma din Turnu-Severin, prezentand caracteristicile picturii din 

epoca Renasterii. In chip special, pe langa stilul arhitectonic al bisericii, se impune 

atentiei iubitorilor de arta bisericeasca, catapeteasma sculptata in lemn de tei in 

anul 1928 de catre sculptorul Iorgu Sapatorul din orasul Roman, in minunate 

broderii, precum si icoanele imparatesti. Starea actuala a bisericii este buna, avand 

nevoie totusi de o consolidare (fiind afectata de cutremure), de un acoperis nou, 

de o pictura restaurata. 

Biserica Catolica “Sfanta Treime” Oituz - s-a construit din piatra, in anul 

1924, in stil gotic, dupa ce vechea biserica realizata in 1854 a fost distrusa de 

artileria austro-ungara in timpul luptelor ce s-au dus in zona (in gradina bisericii si 

a parohiei era amplasat transeul frontului romanesc). Cutremurul din anul 1940 i-a 

daramat turnul, acesta fiind recladit dupa cel de-al doilea Razboi Mondial. 

Cimitirul eroilor Poiana Sarata - lucrarile de centralizare a eroilor in cimitirul 

din Poiana Sarata s-au finalizat in octombrie 1933. Au fost inhumati 107 eroi 

cunoscuti in patru parcele (romana, austriaca, germana si maghiara), alti 1506 eroi 

necunoscuti fiind depusi in cripta din centrul cimitirului. Insemnele de capatai si 

gardul cimitirului s-au realizat din beton. In 1933 au fost depusi in cripta inca 33 de 

eroi, numarul total al celor inhumati fiind de 1609.  
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In anul 2016, cu ocazia sarbatoririi Centenarului Primului Razboi Mondial, s-

au efectuat lucrari de restaurare a Cimitirului eroilor Poiana Sarata cu fonduri 

nerambursabile obtinute de la Oficiul National pentru Cultul Eroilor. 

Cimitirul eroilor Oituz - amplasat in centrul comunei Oituz, pe partea stanga 

a soselei nationale ce duce spre Brasov, cimitirul adaposteste osemintele a 2.000 

de eroi romani cazuti in luptele din Valea Oituzului in anii 1916-1918. Acesta are o 

suprafata de 570 mp. La intrare in cimitir, pe zidul din piatra, se inalta doua coloane 

de beton cu vultur in varf. In cimitir, de o parte si alta a osuarului, se gasesc doua 

morminte comune si 60 morminte individuale. Pe pietrele funerare sunt trecute 

numele eroilor si unitatea din care a facut parte. Cimitirul eroilor Oituz a fost 

reabilitat in anul 2017 cu fonduri proprii cu ocazia sarbatoririi Centenarului Primului 

Razboi Mondial. 

 

Schitul Oituz – s-a ridicat in varful muntelui, in perioada 2000 – 2003,  cu 

mari eforturi cauzate de lipsa unui drum de acces dar si de conditiile neprielnice de 

pe munte. Exact pe locul luptei decisive pentru soarta primului razboi mondial, a 

fost ridicat altarul unei frumoase biserici din lemn avand hramul „Adormirea Maicii 

Domnului”, la care sa fie pomeniti necontenit cei care si-au dat viata pentru 

libertatea de care ne bucuram noi astazi. Initiativa a apartinut unor tineri care, in 

anul 1993, l-au cautat pe Dumnezeu pe cararea cea stramta a monahismului si au 

cumparat un teren situat pe versantul muntelui Oituz, acolo unde, din batrani, se 

spune ca a avut loc lupta sangeroasa. 
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5.5.2. Sport si agrement 

In ceea ce priveste dotarile sportive, exceptand terenul de fotbal cu o 

capacitate de aproximativ 315 de locuri si pista de alergari si sarituri, nu exista o 

infrastructura care sa permita populatiei sa faca sport in timpul liber. Singurele 

terenuri de sport sau sali de sport sunt cele din incinta institutiilor de invatamant, 

amenajate insa pentru a deservi procesul educativ. 

Asociatia Sportiva „Vointa Oituz” a luat fiinta in anul 2008, avand ca sectii: 

fotbal, baschet, atletism, badminton, gimnastica, handbal, sportul pentru toti, 

tenis, tenis de masa, volei. Asociatia a fost reorganizata in anul 2013 si si-a schimbat 

denumirea in „CL Vointa Oituz”. Sectia de fotbal activeaza la nivelul Ligii a IV-a. Baza 

sportiva a fost realizata in perioada 2008 – 2010 din fonduri guvernamentale si 

locale prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural (OG nr. 

7/2006). 

O conditie indispensabila a unei vieti de calitate, atat prin rolul estetic, cat 

mai ales prin contributia la atenuarea poluarii mediului, o reprezinta zonele verzi. 

Cea mai mare parte (83,97%) a teritoriului administrativ al comunei este ocupat de 

spatii verzi, fie antropizate, fie naturale, padurile detinand o pondere de 47,57%.  

Din pacate, la nivelul comunei nu sunt amenajate parcuri sau zone de 

agrement care ar oferi populatiei si turistilor posibilitatea de a petrece timpul liber 
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intr-un cadru civilizat si organizat. Astfel, lipsa amenajarilor pentru picnic, camping 

si agrement in natura are un efect nociv asupra mediului determinand poluarea 

zonelor naturale cu deseuri generate de cetateni sau turistii de weekend. 

 

5.5.3. Analiza SWOT 

 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Patrimoniul bogat istoric si 

cultural al zonei; 

 Existenta unor resurse naturale 

importante, propice pentru 

activitati de agrement; 

 

 Exploatarea insuficienta a resurselor 

culturale si a destinatiilor de 

petrecere a timpului; 

 Lipsa unei politici de marketing 

cultural, ca parte a politicilor de 

promovare;  

 Dotari limitate pentru sport si 

agrement; 

 Numar mic de utilizatori pentru 

biblioteci si institutii de cultura, in 

general; 

Oportunitati Amenintari 

 Posibilitatea accesarii de finantari 
locale, guvernamentale, europene 
sau internationale pentru 
realizarea de investitii in 
infrastructura culturala si cea 
pentru petrecerea timpului liber; 

 Dezvoltarea unor relatii de 
parteneriat in vederea dezvoltarii 
de activitati culturale si sportive; 

 Potentialul natural si cultural 
ridicat al zonei. 

 Resurse bugetare reduse fata de 
nevoia de investitii in infrastructura 
culturala si sportiva; 

 Infrastructura de utilitati insuficient 
dezvoltata; 

 Concurenta localitatilor invecinate 
privind dezvoltarea sectorului de 
agrement si petrecere a timpului 
liber; 

 Lipsa de sprijin din partea 
comunitatii pentru crearea unei 
vieti cultural – sportive a comunei. 
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5.6. Mediul economic  

 In contextul cresterii economice inregistrata in perioada 2004-2008 la 

nivel mondial, Romania a resimtit aceasta crestere doar in perioada 2007-2008. 

Aceasta crestere s-a manifestat prin crearea de noi locuri de munca, generata de 

reformele economice si de cresterea gradului de incredere a investitorilor, insotite 

insa de un deficit extern tot mai mare si de expansiunea creditului.  

 Evolutia mediului economic in comuna Oituz se inscrie in aceste 

tendinte remarcate la nivel national. Profilul economic al comunei Oituz, realizat 

pe baza cifrei de afaceri, este determinat in principal de activitatile in domeniul 

constructiilor, industriei de exploatatare si prelucrare a lemnului si comertului. In 

comuna Oituz, la 31.12.2014, erau inregistrate un numar de 161 de societati 

comerciale cu sediul social si/sau sediul secundar pe raza comunei, la care se 

adauga 98 de asociatii familiale si persoane fizice autorizate.  Dintre acestea, 52% 

activeaza in domeniul comertului, 11% in domeniul serviciilor, 11% in domeniul 

agriculturii, 9% in domeniul industriei prelucratoare, 8% in domeniul 

transporturilor, 5% in domeniul turismului si 4% in domeniul constructiilor. 

                                Grafic nr. 20  
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5.6.1. Agricultura, cresterea animalelor 

 

In localitatea Oituz, activitatea economica specifica ultimilor ani a suferit 

transformari datorita dinamicii sociale, economice si politico-administrative. 

 Ponderea agriculturii in totalul activitatilor economice este destul de redusa, 

inclusiv datorita politicilor locale si nationale in domeniul agriculturii, acestea 

conducand la o productie la ha, in general scazuta, ce nu acopera necesitatile reale 

si, in consecinta, la nivel macroeconomic determina cresterea importurilor de 

produse agricole si alimente.  

La nivelul anului 2014, din suprafata administrativa totala a comunei Oituz 

de 20.293 de ha, 8131 ha (40 %) erau terenuri cu destinatie agricola. Dintre acestea, 

836 ha erau terenuri arabile, 2310 ha erau pasuni, 4855 ha fanete, 116 ha vii si 14 

ha livezi.  

              Grafic nr. 21 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        Sursa: Registrul agricol al Primariei comunei Oituz 

In ceea ce priveste cultura plantelor, suprafetele cultivate si productiile 

obtinute la principalele culturi agricole, la nivelul comunei Oituz se prezinta astfel: 
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                     Tabel nr. 3 

 

                                     Sursa: inregistrarile statistice AGR. 1 si 2 din anul 2013 

              O evolutie deosebita in perioada de dupa 1990 a avut-o cultivarea plantelor 

floricole in camp sau in sere incalzite. In prezent, in comuna exista un numar de 9 

producatori de flori si plante ornamentale. Cresterea costurilor de incalzire a 

serelor din ultima perioada, scaderea puterii de cumparare a populatiei si 

concurenta neloiala facuta de intermediarii care domina piata, afecteaza insa acest 

sector. 

            In conditiile in care cea mai mare parte a suprafetei agricole este ocupata de 

pasuni si fanete, putem afirma ca zona Oituz se incadreaza in categoria zonelor cu 

profil preponderent zootehnic, specifice zonei montane. Cu toate acestea, 

efectivele de animale din localitate au inregistrat scaderi substantiale dupa 1990, 

in conditiile in care numarul de gospodarii traditionale s-a redus. 

Agricultura din zona Oituz se bazeaza pe microexplotatii individuale, de mici 

dimensiuni (doar 2,6% au peste 1 hectar), cu mijloace de productie rudimentare, 

fara a exista explotatii moderne, de mari dimensiuni. De asemenea, in zona nu 

exista ferme zootehnice de mari dimensiuni, efectivele de animale fiind in mare 

parte concentrate in gospodariile populatiei. Asadar, este vorba de exploatatii de 

semi-subzistenta, dar mai ales de subzistenta in care productia agricola este 

Suprafaţa 

cultivată

ha Total tone Kg/ha

PORUMB 500 1750 3500

FASOLE 5 10 2000

CARTOF 40 700 17500

LUCERNA 350 10500 30000

TRIFOI 150 2200 14660

PASUNI 1612 20300 12590

FINEŢE 1894 20600 10870

FRUCTE 1 2 2000

LEGUME 100 1920 19200

Cultura
Producţia
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destinata consumului propriu, putine fiind acele gospodarii care reusesc sa 

disponibilizeze mici cantitati de produse in vederea comercializarii. In fermele de 

semi-subzistenta, fermierii desfasoara diverse activitati agricole de cultivare a 

plantelor si cresterea animalelor, bazate pe traditii specifice zonei. Aceste ferme se 

caracterizeaza printr-o structura de productie foarte diversificata, determinata de 

necesitatile gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica redusa si 

necorespunzatoare ceea ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui 

surplus de produse destinate vanzarii. Orientarea acestor ferme catre piata 

necesita schimbarea sistemului de productie si implicit cheltuieli financiare 

suplimentare, pe care fermierii nu si le pot permite. 

In zona exista putine unitati de procesare a produselor agricole, respectiv 
mici unitati de panificatie si cateva microferme de vaci de lapte, insa nu 
functioneaza nicio unitate de prelucrare a laptelui sau carnii de mari dimensiuni, in 
pofida practicarii traditionale a zootehniei. In Oituz functioneaza un cabinet 
veterinar, insa nu exista puncte farmaceutice de specialitate. 

Situatia principalelor exploatatii agricole care desfasoara activitati de 
cresterea animalelor la nivelul localitatii este prezentata  in tabelul nr. 3. 

    Tabel nr. 3 

 

adulte tineret

1 ALBISTEANU CIPRIAN 13 140 1 1 20 37

2 ALBISTEANU STELIAN 17 9 1 1 15 31

3 CHINZARUC VIOREL 6 3 2 100 10

4 PAUL LACRAMIOARA 11 3 1 40 16

5 CONSTANDOIU DANIEL 6 2 20 1 15 12

6 GOGU VIOREL 29 3 25 3 20 43

7 BIRSANU DANUT 8 6 50 10

8 CONSTANDIS GHEORGHE 6 220 2 1 20 41

9 CONSTANDIS EMIL 6 440 1 10 72

10 COZANU VASILE 8 1 1 10 11

11 OSOLOS MIHAI 5 13 80 7

12 VRINCEANU OVIDIU 120 20 18

13 CATALINEI STEFAN 130 2 6 22

14 CATARAMA VASILE 2 80 1 1 25 16

15 BLAJ MARIUS 120 2 30 18

16 ASEZAMANTUL FILANTROPIC SF VOIEVOD STEFAN CEL MARE HIRJA10 12

376

UVM

Nr. 

crt.

Denumire exploatație 

agricolă/proprietar 

(fermă/gospodărie)

Total 

Efectivul de animale din exploatație/gospodărie (capete)

bovine ovine 

și 
porcinecabaline păsări
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                                         Sursa: Registrul agricol al Primariei comunei Oituz, anul 2013 

Conform datelor prezentate, din punct de vedere al efectivelor de animale, 

la nivelul anului 2013, in comuna Oituz, pe primul loc se situeaza cresterea ovinelor 

si a pasarilor. 

Ca tendinta generalizata la nivelul comunei se poate observa reducerea 

constanta a suprafetelor cultivate, fapt ce se datoreaza in principal faramitarii 

proprietatii agricole, posibilitatilor reduse de valorificare a produselor dar si 

imbatranirii si deficitului de forta de munca in agricultura. In prezent, conform 

datelor detinute de APIA Onesti, in comuna Oituz, terenul agricol cu suprafete de 

peste 1 ha este detinut de un numar de 212 proprietari, acestia avand in 

proprietate intre o parcela si 13 parcele, cu suprafete / proprietar intre 1 si 17,29 

ha. Terenul agricol cu suprafete mai mici de 1 ha nu este luat in evidentele APIA 

astfel incat proprietarii acestor loturi nu beneficiaza de subventiile acordate 

producatorilor agricoli. In total 496,79 ha, cumulate din 905 parcele sunt luate in 

evidenta pentru acordarea subventiei, ceea ce denota inca o data gradul pronuntat 

de faramitare a proprietatilor agricole. In vederea surmontarii acestei probleme si 

potentiale amenintari, o masura importanta poate fi reprezentata de comasarea 

terenurilor de catre asociatii sau proprietari care vor sa dezvolte activitati agricole. 

Aceasta initiativa ar crea posibilitatea dezvoltarii unei agriculturi intensive, 

mecanizate si a realizarii unui management adecvat in vederea obtinerii unei 

productivitati ridicate. 

De remarcat este si faptul ca, in pofida potentialului ecologic deosebit si a 

traditiei indelungate, in zona nu au fost infiintate culturi sau ferme ecologice si nici 

nu au fost inregistrate produse traditionale. 

Interesul scazut in dezvoltarea agriculturii ecologice este rezultatul unei 

informari ineficiente a cetatenilor. O gospodarie de familie care sã aiba consumuri 

energetice si materiale minime, sa produca cat mai putine deseuri iar aceste 

deseuri sa fie in mare masura reciclate pe loc, in circuit inchis si convertite in 

produse de mare necesitate pentru gospodarie, sa-si asigure mare parte din 

consumurile alimentare proprii la o calitate superioarã oricaror standarde, 

indiferent de conditiile de sol si precipitatii, care sa foloseasca la maxim factorii 
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energetici ieftini si nepoluanti naturali, care sa poata satisface periodic si pietele 

oraselor, in care se aprovizioneazã cetatenii care locuiesc la bloc sau nu detin 

gradini, care sa asigure conditii de confort, siguranta si prosperitate cel putin de 

nivel mediu membrilor sai - este conceptul care se impune a fi implementat si la 

nivelul comunei Oituz. In acest sens administratia publica locala trebuie sa sprijine 

acest tip de initiative prin acordarea de facilitati fiscale si prin promovarea de 

actiuni de informare a cetatenilor. 

De asemenea, la nivelul comunei nu exista nici un spatiu autorizat de 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru depozitarea produselor agricole, 

iar spatiul de comercializare a acestora nu este amenajat corespunzator. Lipsa 

spatiilor de depozitare si comercializare a produselor agricole constituie de 

asemenea un aspect ce trebuie abordat in cadrul parteneriatelor public-private si 

dezbatut in cadrul asocierilor din care localitatea face parte. Realizarea unui 

depozit pentru produsele agricole si crearea de spatii pentru desfacerea acestora 

sunt proiecte ce pot fi generate de administratia publica si pot crea premisele 

dezvoltarii activitatilor agricole si de zootehnie atat in localitate cat si in intreaga 

zona. 

Ca si concluzie, agricultura si zootehnia ocupa o pondere redusa in economia 

locala. Opinam ca acesta se datoreaza urmatorilor factori:  

a) canalul de distributie pare sa fie cea mai importanta cauza de contractie a 

sectorului agricol. Canalul de distributie presupune stabilirea unei relatii intre 

producator cu mai multi transportatori, depozite, angrosisti, agenti de vanzare. 

Daca ar fi existat un centru de depozit si colectare si o piata en-gross pentru 

produse agricole, foarte probabil ca agricultura comunei si a celorlalte localitati din 

proximitate nu ar fi avut aceeasi evolutie; 

b) suprafetele cultivate sunt mici. Acesta constituie un impediment major in 

privinta rentabilitatii afacerii, mecanizarii si automatizarii agriculturii;  

c) accesul la finantare este scazut, desi exista programe europene. Aceste 

programe insa favorizeaza finantarea fermelor mari si a producatorilor cu 

capacitate financiara in detrimentul celor care detin suprafete mici de teren;  
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d) salarizarea este scazuta, drept pentru care locurile de munca in agricultura 

nu sunt atractive;  

e) gradul de asociere al fermierilor este scazut. Aceasta stare de lucruri 

reflecta un spirit anteprenorial aflat intr-un stadiu de formare, intrucat fermerii nu 

vad necesitatea de a se solidariza si de a desfasura actiuni comune de aparare sau 

promovare a drepturilor lor, chiar daca sunt in competitie. 

 

5.6.2. Industrie si constructii 

Sectorul industrial de la nivelul localitatii inregistreaza o pondere mica din 

punct de vedere al numarului de unitati, insa cifra de afaceri generata de acesta 

este destul de mare. Astfel, in localitate sunt intregistrate 17 unitati de prelucrare 

a lemnului, productie a mobilei si a produselor din lemn, a confectiilor metalice, de 

exploatare a titeiului (extractia, inmagazinarea si transportul titeiului), a tamplariei 

pentru constructii, etc. cu un numar total de 74 de salariati si cu o cifra de afaceri 

de circa 3.545.000 lei, la 30.06.2014. 

In ceea ce priveste domeniul constructiilor, in localitate sunt inregistrate un 

numar de 7 societati, acest domeniu cunoscand insa un declin important dupa anul 

2008 datorat crizei economice, posibilitatea revigorarii acestui domeniu fiind direct 

legata de investitiile atrase la nivelul localitatii sau al localitatilor invecinate. 

 

5.6.3. Turism 

Asezarea geografica, bogatiile si frumusetile naturale, ospitalitatea 

locuitorilor fac din zona Oituzului o asezare cu multiple atractii turistice. 

Cea mai importanta zona turistica este Poiana Sarata – Harja, o zona 

transcarpatica care face legatura cu Transilvania, cu peisaje montane incantatoare, 

cu un climat de munte sanatos, cu bogate si valoroase ape minerale si un fond 

turistic cultural important.  
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Localitatea Poiana Sarata, aflata la granita judetelor Covasna si Bacau, a fost 

cercetata in anul 2005 de un colectiv al Muzeului National al Carpatilor Rasariteni, 

format din dr. Valerii Kavruk, dr. Dorinel Ichim, dr. Dorel Marc si muzeograf Andrea 

(Chiricescu) Deák, realizandu-se unui scurt studiu monografic al satului, in urma 

caruia zona Poiana Sarata a fost propusa pentru includerea in proiecte de interes 

in ceea ce priveste valorificarea culturala, turistica, economica din aceasta parte de 

tranzit intre Ardeal si Moldova. 

Avand in vedere apropierea depresiunii Poiana Sarata – Harja de statiunea 

balneo-climaterica Slanic – Moldova si conditiile naturale din zona (aureola 

mofetica a eruptivului Calimani – Harghita) care fac ca CO2 sa patrunda in 

formatiunile de flis, imprimand un caracter carbogazos apei, au fost identificate in 

zona, inca de la inceputul secolului al IX-lea, izvoare cu apa mineralizata, sarata si 

termala. Izvoarele din zona Brezaia si Hirja denumite Hirja1 si Brezoi2 au fost 

analizate in perioada comunista, prin comparatie cu cele din Slanic Moldova, de 

Institutul de Balneologie si Fizioterapie din Ministerul Sanatatii, evidentiindu-se 

caracteristicile curative comune ale acestora (clorosodice, bicarbonate, 

feruginoase, carbogazoase, slab sulfuroase, magneziene, hipertone, alcaline). 

Inainte de cel de-al doilea razboi mondial, in perimetrul de teren al izvorului 

Brezoi2, au existat amenajari organizate pe plan local, cu instalatii aduse din 

Germania, pentru tratarea unor afectiuni  reumatice, gastrice, etc. Acestea au fost 

distruse ulterior, in anul 1940, de ocupantii maghiari. 
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Din pacate, in prezent izvoarele nu sunt amenajate, insa existenta acestora, 

posibilitatea descoperirii de noi izvoare, posibilitatea refacerii si modernizarii 

drumului de acces in Slanic Moldova si frumusetea regiunii sunt elemente care pot 

determina transformarea satului Poiana Sarata intr-o statiune balneoclimaterica si 

veritabila zona turistica.  

Potential turistic prezinta si o serie de obiceiuri si traditii specifice comunitatii 

locale legate de nunta si Nedeea mocaneasca, dar si alte obiceiuri legate de viata 

de zi cu zi, legate de sarbatori, de diferite etape din viata oamenilor, obiceiuri legate 

de gospodarie etc. raspandite in intreg arealul etnografic. In cimitirul din sat au fost 

identificate cruci vechi din piatra cu textul in chirilica si monumente ale eroilor 

cazuti in primul razboi mondial, zona Oituzului fiind unul din locurile de desfasurare 

a marilor batalii pentru desavarsirea unitatii nationale. 

In cladirea scolii din Poiana Sarata, intr-una din fostele sali de clasa s-a 

amenajat o mica expozitie de etnografie. Scoala dispune si de o mica colectie de 

obiecte arheologice, putine, dar valoroase, donate de Muzeul de Istorie din Iasi.  

Cladirea in care a functionat pana in anul 1989 internatul scolii a fost 

reabilitata in anul 2013 de Parohia “Sfintii Voievozi” Poiana Sarata fiind utilizata in 

prezent pentru organizarea unor tabere sezoniere pentru copiii proveniti din familii 

defavorizate. 

Pana in anul 2005, in Poiana Sarata a functionat sezonier (doar pe perioada 

vacantelor scolare) o tabara scolara cu o capacitate de cazare de 180 locuri pe serie 

care in prezent se afla in ruina.  Cei care ajungeau aici vizitau satul Poiana Sarata si 

mergeau in excursii organizate pe traseul Poiana Sarata – Onesti – Borzesti – 

Manastirea Bogdana – Tg.Ocna – Slanic Moldova si retur, pe traseul Poiana Sarata 

– Tg. Secuiesc – Brasov si retur sau pe traseul Poiana Sarata – Tg. Secuiesc – Mana-

stirea Balvanyos – Tusnad si retur. In prezent, tabara este in proprietatea 

Ministerului Tineretului si Sportului si necesita reabilitare si modernizare. 

Un alt obiectiv turistic important este „Monumentul eroilor cavaleristi” 

inclus in Lista Monumentelor Istorice de clasa „A” aprobata prin Ordinul Ministrului 

Culturii nr. 2361/2010, detaliat in sub-capitolul 5.5.1.1. „Patrimoniu cultural”. 
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Potential turistic prezinta si o serie de evenimente organizate anual, precum 

„Festivalul placintelor” Hirja, „Santilia” din Poiana Sarata, Ziua comunei Oituz (15 

august), manifestarile specifice sarbatorilor de iarna (capra, plugusorul, jianul, 

ursul). 

In prezent, in comuna functioneaza un numar de 6 unitati de primire 

turistica, cu o capacitate totala de cazare de 122 locuri. Opinam ca numarul 

locurilor de cazare este destul de mic daca ne raportam la potentialul turistic al 

zonei, insa prin dezvoltarea infrastructurii, renovarea cladirilor si promovarea 

potentialului turistic al localitatii s-ar putea atrage un numar mai mare de turisti. 

Dintre atractiile turistice aflate in vecinatatea comunei Oituz, amintim: 

 Biserica din Borzesti, ctitorie a voievodului Sfetan cel Mare, biserica 

monument care atesta vechimea localitatii Onesti; 

  

 

 

 

 

 

 

 statiunea Slanic Moldova supranumita Perla Moldovei situata la 25 km de 

Oituz, renumita pentru izvoarele sale, este amplasata pe versantul estic al 

Carpatilor Orientali, intr-o depresiune strabatuta de raul Slanic; Slanic 

Moldova este recunoscuta atat in tara, cat si peste hotare pentru tratament 

(in special pentru elementele terapeutice), si pentru peisajele pitoresti fiind 

cunoscuta si sub numele de Perla Moldovei. Apele minerale sunt folosite in 

tratarea bolilor digestive, de ficat, de plamani, de nutritie si de metabolism, 

tratarea reumatismului si a bolilor cardio - vasculare, precum si a bolilor 
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asociate cum ar fi neuro-astenia si bolile profesionale. Cazarea se poate face 

i n hoteluri, vile si spitale balneare.  

 
 

 orasul Tg. Ocna cu mina de sare “Trotus” amenajata ca sanatoriu balnear, 

unica in Europa. In 1992 in inima masivului de sare a fost realizata prima 

biserica ortodoxa subterana, cu catapeteasma constituita din 24 icoane, care 

poarta hramul SF. Varvara, ocrotitoarea minerilor. A fost amenajata o baza 

de turism si agrement, situata la 240 m adancime, cu o suprafata de 13.000 

m2, ce ofera conditii optime pentru relaxare, miscare pe terenuri de 

minifotbal, baschet, tenis de camp, tenis de masa, tratarea afectiunilor 

respiratorii, spatiu de gimnastica, cabinet medical.  

In concluzie, zona Oituz prezinta un potential ridicat pentru practicarea 

urmatoarelor tipuri de turism: 

- turismul montan (drumetii montane); 

- turismul balnear si de sanatate (bai sulfuroase); 

- turismul istoric si cultural (circuitul bisericilor si manastirilor din zona, turism 

gastronomic); 

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

- turism ecologic. 
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5.6.4. Comert si servicii 

Numarul societatilor comerciale cu obiect de activitate in domeniul 

comertului reprezinta 52% din totalul firmelor inregistrate in comuna. Se observa 

o activitate comerciala mai intensa in comertul cu amanuntul, comparativ cu 

comertul cu ridicata.  

Pe ansamblu, sectorul tertiar, comertul si serviciile, are un impact important 

in economia comunei, 110 unitati desfasurandu-si activitatea in acest domeniu. 

Ramura serviciilor este destul de dezvoltata, in localitate functionand numeroase 

unitati comerciale de mici dimensiuni (service auto, spalatorie auto, unitate 

bancara, servicii postale si de telecomunicatii, etc.). De asemenea, in localitate isi 

au sediul 13 firme mici din sectorul transportului rutier de marfuri si persoane, ce 

genereaza un numar de 59 de locuri de munca si o cifra de afaceri de aproximativ 

4,5 milioane lei. 

5.6.5. Analiza SWOT 

 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Suprafete importante de teren cu 
destinatie agricola; 

 Pasunile si fanetele permit 
dezvoltarea sectorului zootehnic; 

 Accesul la infrastructura de 
transport rutier faciliteaza 
aprovizionarea agentilor 
economici si distributia produselor 
si marfurilor; 

 Potentialul turistic natural ridicat; 
 Existenta infrastructurii de cazare; 
 Existenta fortei de munca; 
 Existenta retelelor de comunicatii 
pentru promovarea produselor 
agricole; 
 

 Grad redus de valorificare a 
terenurilor agricole; 

 Dotarea insuficienta cu 
echipamente si utilaje agricole; 

 Fragmentarea proprietatilor 
funciare afecteaza calitatea si 
eficienta activitatilor agricole; 

 Reducerea constanta a efectivelor 
de animale; 

 Lipsa unitatilor de procesare a 
produselor agricole si animale; 

 Lipsa spatiilor de depozitare si 
desfacere a produselor agricole si 
animale; 

 Gradul redus de practicare a 
formelor de agricultura ecologica; 
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 Imbatranirea fortei de munca in 
agricultura; 

 Zonele de dezvoltare industriala nu 
sunt clar definite in planurile 
urbanistice; 

 Oportunitatile de dezvoltare ale 
localitatii sunt inca insuficient 
promovate in randul potentialilor 
investitori; 

 Lipsa politicilor publice in domeniul 
economic; 

 Ramuri industriale cu valoare mare 
adaugata slab reprezentate (IT, 
telecomunicatii, energii 
regenerabile); 

 Slaba educatie antreprenoriala; 
 Legislatie ineficienta in domeniul 
parteneriatului public-privat; 

 Grad redus de promovare a ofertei 
turistice locale; lipsa unei strategii 
de marketing privind promovarea; 

 Potentialul turistic insuficient 
exploatat; 

 Oferta redusa de spatii si facilitati de 
agrement si petrecerea timpului 
liber; 

Oportunitati Amenintari 

 Apartenenta comunei la Grupul de 

Actiune Locala „Valea Trotusului”; 

 Posibilitatea accesarii de finantari 

europene pentru modernizarea 

exploatatiilor agricole si 

dezvoltarea sectorului neagricol; 

 Posibilitatea dezvoltarii unor 
forme de agricultura ecologica; 

 Cresterea suprafetelor necultivate si 
reducerea continua a efectivelor de 
animale datorita posibilitatilor 
reduse de valorificare a produselor; 

 Cresterea presiunii exercitate de 
importul unor produse agricole 
ieftine; 

 Orientarea societatilor cu profil 

industrial existente si a investitorilor 

catre centrele de afaceri si 
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 Constituirea de grupuri de 

producatori in vederea practicarii 

unei agriculturi cu productivitate 

ridicata; 

 Oportunitati de promovare a 

formelor de turism cultural-istoric, 

natural si a agroturismului. 

platformele industriale din zona 

urbana; 

 Migrarea fortei de munca calificate 
in zona urbana si in strainatate; 

 Pierderea identitatii culturale si a 

traditiilor specifice; 

 Slaba informare a agricultorilor cu 

privire la posibilitatea de accesare a 

fondurilor nerambursabile. 

 

5.7. Mediul inconjurator 
 

5.7.1.  Resurse naturale 
 

Resursele naturale reprezinta totalitatea elementelor naturale ale mediului 

inconjurator, care pot fi utilizate in activitatea umana: 

 resurse neregenerabile: minerale si combustibili fosili; 

 resurse regenerabile: aerul, apa, flora, fauna salbatica. 

Resursele naturale reprezinta o componenta majora a bogatiei nationale, 

care trebuie exploatate in mod rational, conform conceptului de utilizare durabila. 

Dezvoltarea durabila vizeaza mentinerea calitatii si disponibilitatii resurselor 

regenerabile si utilizarea resurselor neregenerabile intr-un ritm care sa tina seama 

de nevoile generatiilor viitoare. 

A. Resurse naturale neregenerabile  

In stransa legatura cu conditiile geologice si geomorfologice locale, subsolul 

localitatii Oituz este bogat in resurse naturale energetice: petrol si gaze naturale.   

In comuna functioneaza doua parcuri de extractie a petrolului si gazelor naturale 

amplasate in satele Ferestrau – Oituz si Poiana Sarata, ce apartin companiei 

petroliere SC OMV Petrom SA. 
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Alte resurse valorificabile pe plan local sunt reprezentate de pietrisuri si 

nisipuri din albia raului Oituz pentru balast si materiale de constructii, care nu sunt 

exploatate in prezent. 

B. Resurse naturale regenerabile 

1. Resursele de apa cuprind potentialul hidrologic format din apele de 

suprafata si subterane, in regim natural si amenajat, din care se asigura 

necesarul de alimentare a diverselor folosinte. Resursele disponibile la 

nivelul localitatii Oituz sunt reprezentate de:  

 raul Oituz, care traverseaza intreg teritoriul comunei de la vest la est; 

 cursuri de apa locale: paraiele Lesunt, Halos, Brezoaia, Lupchianu, Cernica, 

Fesca, Iordogatu, paraul Sarat, Nistoroaia, paraul Rotariei, paraul  Pinului, 

etc; 

 surse de apa subterana: izvoare de apa minerala, sarata si termala din zonele 

Capra Saramura, Balta, Hirja, Breazaia, Cernica. 

2. Biodiversitatea 

Vegetatia - in zona se intalnesc paduri de fag, brad, molid, mesteacan, plop. 

In numar redus apare si paltinul, ulmul de munte, teiul, carpenul.  

Conditiile micro-climatice din depresiunea Poiana Sarata-Harja impun 

inversiunea de vegetatie prin aparitia unor zone de quercinee in zona fagului si 

rasinoaselor, predominand gorunul. Dintre speciile ierboase predomina vinarita, 

tataneasa, aliorul.  

Vegetatia acvatica este alcatuita din plante specifice baltilor (lintita, ostratel 

de balta, troscot) si plante de mlastina (stuf, rogoz).  

Factorul uman a intervenit continuu in zona, in special in ultimii ani, 

modificand arealul padurii. Padurea constituie o adevarata „fabrica de oxigen”, 

retine precipitatiile, contribuie la mentinerea unei umiditati mai ridicate, 

favorizeaza scurgerea permanenta a raului Oituz si afluentilor, impiedica 

accelerarea eroziunii solului. 
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 In trecut padurea era predominanta pe teritoriul comunei, insa in timp, 

odata cu extinderea terenurilor agricole, cu aparitia industriei forestiere, teritoriul 

aferent a scazut din ce in ce mai mult. Despaduririle au determinat modificari de 

albii, alunecari de teren, ravenari pe mari suprafete, surpari de maluri, viituri etc. 

Pe teritoriul comunei Oituz au fost luate si o serie de masuri privind incetinirea 

urmarilor fenomenelor mentionate mai sus. Astfel, au avut loc impaduriri, lucrari 

hidrotehnice concretizate prin construirea unui mic lac de acumulare la Ferastrau, 

regularizari de albii, etc. 

Fauna - fauna ce populeaza teritoriul comunei Oituz este una bogata si in 

acelasi timp variata. Astfel, familia mamiferelor cuprinde: capriorul, jderul, cerbul 

carpatin, pisica salbatica, rasul, vulpea, lupul, nevastuica, bursucul. Lumea pasarilor 

este prezenta prin: cotofana, pitigoiul de bradet, corbul, ciocanitoarea pestrita, 

bufnita, gaita, cucul, sitarul, cocosul de munte. Lumea acvatica populeaza si ea raul 

principal si afluentii sai: pastravul, mreana, cleanul, molanul, racul de rau etc. 

 

5.7.2. Resurse antropice 

Valorile de patrimoniu cultural istoric ale comunei Oituz genereaza, alaturi 

de resursele naturale un important potential care poate fi valorificat din punct de 

vedere turistic. 

5.7.3. Calitatea factorilor de mediu 

5.7.3.1. Calitatea aerului 

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul 

poluantilor, deoarece constituie suportul pe care are loc transportul cel mai rapid 

al acestora in mediul inconjurator. Poluantii atmosferici se prezinta in toate starile 

de agregare, sunt de naturi diferite si pot coexista intr-o anumita zona. Acestia pot 

afecta mediul atat pe termen scurt cat si pe termen lung, prin fenomene cum ar fi: 

ploile acide, smogul, efectul de sera, degradarea stratului de ozon, etc. 
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Realizarea monitorizarii calitatii aerului alaturi de ceilalti factori de mediu, se 

desfasoara in cadrul legal stabilit prin transpunerea la nivel national a cerintelor din  

directivele europene, si regasite in legislatie, in planuri la nivel national si local, 

avand ca scop imbunatatirea conditiilor de viata la toate nivelurile precum si 

asigurarea unei dezvoltari durabile. 

 Calitatea aerului in judetul Bacau este monitorizata prin masurari continue 

in sistem automat prin trei statii amplasate in zone reprezentative ale judetului 

(municipiul Bacau – zonele parc prefectura si cartier izvoare, municipiul Onesti – 

cartier TCR), dar si prin masurari in cadrul retelei manuale de monitorizare a calitatii 

aerului. 

 La nivel local, principalele elemente care exercita o influenta negativa asupra 

calitatii aerului sunt: 

 procesul tehnologic al SC OMV Petrom SA si al industriei de prelucrare a 

lemnului care genereaza emisii de noxe in aer; 

 traficul rutier – cele mai importante valori de trafic se inregistreaza pe DN11 

Brasov – Bacau care traverseaza localitatea de la vest la est. 

Monitorizarea calitatii aerului ambiental la nivelul judetului Bacau a permis 

identificarea urmatorilor poluanti: 

 Dioxidul de azot (NO2) si oxizii de azot (NOx) - provin in principal din arderea 

combustibililor solizi, lichizi si gazosi in diferite instalatii industriale, 

rezidentiale, institutionale si din transportul rutier. Rezultatele monitorizarii 

NO2 pentru anul 2013 indica o concentratie maxima orara zilnica de 45,95 

µg/mc. Valoarea medie orara este mai mica decat valoarea de 200 μg/mc 

corespunzatoare valorii limita orara pentru protectia sanatatii umane si 

respectiv, pragul de alerta pentru NO2 de 400 μg/mc. 

 Dioxidul de sulf (SO2) - gaz puternic reactiv, provenit din arderea  

combustibililor fosili sulfurosi pentru producerea de energie electrica si 

termica si a combustibililor lichizi (motorina) in motoarele cu ardere interna 

ale autovehiculelor rutiere care poate afecta atat sanatatea oamenilor prin 

efecte asupra sistemului respirator cat si mediul in general (ecosisteme, 
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constructii, monumente) prin efectul de acidifiere. In anul 2013, nu s-au 

inregistrat depasiri ale valorii nivelului critic anual (20 µg/mc) si nici ale valorii 

pragului de alerta (concentratia 500 µg/m3 masurata timp de 3 ore 

consecutiv) pentru dioxidului de sulf. 

 Monoxidul de carbon (CO) - gaz extrem de toxic ce afecteaza capacitatea 

organismului de a retine oxigenul; provine de la functionarea sistemelor 

centralizate si individuale de incalzire si mai ales din arderi in aer liber 

(arderea miristilor, deseurilor, incendii etc.). Concentratiile de CO din aerul 

inconjurator se evalueaza folosind valoarea limita pentru protectia sanatatii 

umane (10 mg/mc). La nivelul anului 2013, valorile maxime zilnice ale 

mediilor concentratiilor pe 8 ore, s-au situat mult sub valoarea de 10 mg/mc, 

cea mai ridicata valoare 4,39 μg/mc inregistrandu-se in luna noiembrie. 

 Benzenul (C6H6) - provine in principal din traficul rutier si din depozitarea, 

incarcarea/descarcarea benzinei (depozite, terminale, statii de distributie 

carburanti), dar si din arderea combustibililor fosili, a lemnului si deseurilor 

lemnoase, controlata sau in aer liber. Conform datelor disponibile, la nivelul 

anului 2013 a fost inregistrata o valoare medie anuala de 0,83 μg/mc, situata 

sub valoarea limita anuala pentru protectia sanatatii umane de 5 μg/mc. 

 Ozonul (O3) - se formeaza sub influenta radiatiilor ultraviolete, prin reactii 

fotochimice in lant intre o serie de poluanti; este deosebit de toxic, avand o 

actiune puternic iritanta asupra cailor respiratorii, ochilor si potential 

cancerigen. In anul 2013, nici o concentratie medie orara nu a atins sau 

depasit pragurile de informare sau de alerta (180 μg/mc, medie orara si 

respectiv 240 μg/mc, medie orara), insa au fost inregistrate 9 depasiri  ale 

valorii tinta pentru protectia sanatatii umane (120 μg/mc), stabilita prin 

Legea nr. 104/2011. 

 Metalele grele - sunt emise in atmosfera ca rezultat al diferitelor procese de 

combustie. Metalele grele monitorizate in anul 2013 au fost plumbul (Pb), 

cadmiul (Cd), nichelul (Ni) si arsenul (As). La niciunul dintre acestea nu s-au 

semnalat depasiri ale valorii limita (Pb), respectiv valorilor tinta (Cd ,Ni si As) 

anuale. 
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5.7.3.2. Calitatea solului  

Solul este definit ca stratul de la suprafata scoartei terestre. Este format din 

particule minerale, materii organice, apa, aer si organisme vii. Este un sistem foarte 

dinamic care indeplineste multe functii si este vital pentru activitatile umane si 

pentru supravietuirea ecosistemelor. 

Principalii factori de presiune asupra calitatii solurilor, inclusiv la nivelul 

localitatii Oituz sunt:  

 ingrasamintele chimice – in vederea realizarii unor productii cantitative si 

calitative superioare, producatorii agricoli locali executa lucrari de fertilizare 

a terenurilor, utilizand atat ingrasaminte organice cat si chimice. Conform 

datelor disponibile, in prezent nu exista pericolul de supradozare a solurilor; 

 produsele pentru protectia plantelor - desi insecticidele, fungicidele, 

erbicidele sunt utilizate de producatorii agricolul locali, nu se poate aprecia 

ca in arealul vizat, prin aplicarea acestor tratamente se intervine agresiv 

asupra solurilor; 

 rezidurile zootehnice – depozitarea dejectiilor animale pe sol sau 

administrarea acestora in agricultura in exces fata de necesarul de nutrienti 

sau in mod incorect conduce la poluarea solului cu nitrati, fosfati, poate 

conduce de asemenenea la poluarea panzei freatice; 

 dezastrele naturale – inundatii - la nivelul satelor Oituz si Ferestrau-Oituz au 

fost executate o serie de lucrari in vederea diminuarii riscurilor de inundatii 

provocate de raul Oituz, paraul Hatman, paraul Lesunt. Amenajarile 

efectuate nu au generat impact negativ asupra solului si au condus la 

stoparea erodarii malurilor si reducerea riscului de alunecari de teren;  

 activitatile industriale - activitatea desfasurata de unii agenti economici locali 

genereaza efecte negative asupra solului. O sursa de poluare este 

reprezentata de SC OMV Petrom SA, activitatea acestei unitati fiind 

diminuata in ultima perioada deoarece nu s-au mai executat foraje noi, 

extragandu-se doar titeiul din forajele existente; 
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 depozitarea deseurilor - o potentiala amenintare la adresa calitatii solului 

este reprezentanta de depozitarea necontrolata a deseurilor de constructii, 

menajere, industriale.  

5.7.3.3. Calitatea apei 

Apa reprezinta o resursa naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, de 

aceea este tratata ca un patrimoniu natural care trebuie protejat si aparat. 

Cadrul legislativ pentru gestionarea durabila a resurselor de apa este asigurat 

prin Legea Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi apelor are drept scop 

realizarea unei politici de gospodarire durabila a apelor prin asigurarea protectiei 

cantitativa si calitativa a apelor, apararea impotriva actiunilor distructive ale apelor, 

precum si valorificarea potentialului apelor in raport cu cerintele dezvoltarii 

durabile a societatii si in acord cu directivele europene in domeniul apelor. 

In judetul Bacau, calitatea apelor de suprafata si a apelor subterane este 

controlata si monitorizata de A.N. “Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa 

„Siret” Bacau. Calitatea apei subterane este monitorizata si de catre societatile 

economice pentru indicatorii specifici activitatilor acestora.  

Resursele de apa ale judetului Bacau sunt constituite din apele de suprafata 

- rauri interioare, lacuri naturale si artificiale si intr-o masura mai mica, din apele 

subterane. Desi resursele de suprafata reprezinta preponderent resursa cea mai 

reprezentativa, totusi procentul de utilizabilitate al apei subterane 82,3% este cu 

mult superior celui din apa de suprafata 35,8%. Aceasta se datoreaza in principal 

lipsei sistemelor centralizate de alimentare cu apa din multe comune/sate ale 

judetului. 

A. Ape de suprafata  

Teritoriul comunei Oituz este traversat de raul Oituz, acesta colectand toate 

cursurile de apa minore care strabat teritoriul analizat.  
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Starea ecologica si chimica a raului Oituz a fost evaluata in conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 161/2006, pentru aprobarea Normativului privind 

clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a 

corpurilor de apa, prin activitati de monitorizare a unei singure sectiuni de control, 

Oituz - amonte Onesti cu tipurile de programe: S (program de supraveghere), ZV 

(program pentru zone vulnerabile), IH (program pentru ihtiofauna). 

Evaluarea starii ecologice a corpului de apa 

a. Elemente biologice 

Evaluarea biologica a acestui corp de apa s-a facut in functie de fitobentos si  

macronevertebrate, el avand o stare finala buna (B). 

b. Elemente fizico - chimice 

Evaluarea starii  corpului de apa pe baza elementelor fizico - chimice suport 

a evidentiat o stare moderata a corpului de apa (M) determinata de grupele de 

indicatori: conditii de oxigenare (CBO5), conditii de salinitate (conductivitate) si 

nutrienti (N-NO3). 

c.  Poluanti specifici 

Evaluarea starii  corpului de apa pe baza poluantilor specifici a evidentiat o 

stare buna a corpului de apa (B). 

Evaluarea starii chimice a corpului de apa – raul Oituz a inregistrat in anul 

2013 o stare chimica buna. 

B. Ape subterane 

In anul 2013, evaluarea starii chimice a apelor subterane din judetul Bacau 
(corpul de apa ROGWSI03), s-a realizat pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice 
din forajele hidrogeologice dupa cum urmeaza: Comanesti F4, Stefan cel Mare F2, 
Targu Ocna F3, Onesti F5, Oituz F2, Cornatel F2, Racaciuni F4, Helegiu F2, 
Bacau/Furnicari F3, Galbeni F3R, Gheraesti/ Saucesti F5, Buhusi F8, Filipesti F5, 
Fantanele F5,  Gheraesti F2, Darmanesti F2.  
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 In urma  analizelor, s-au  inregistrat depasiri ale valorilor de prag la urmatorii 
indicatori:  

 Sulfati (SO4
2+) mg/l: Targu Ocna F3 = 273,6; 

 Amoniu (NH4
+) mg/l: Stefan cel Mare F2 = 47,45; Racaciuni: F4 = 4,429 si 

5,396; Galbeni F3R = 11,56 si 13,38; 
 Cloruri (Cl-) mg/l: Targu Ocna F3 = 879; Oituz: F2 = 264,1; Helegiu F2 = 457,2; 

Bacau Furnicari F3 = 282,1; 
 Nitrati (NO3

- (mg/l): Comanesti F4 = 201,7; Targu Ocna F3 = 59,04; Oituz F4 
= 55,39; 

 Fosfati (PO4
3-) mg/l: Comanesti F4 = 0,996; Targu Ocna F3 = 0,983. 

 

 Corpul de apa subterana ROGWSI03 se caracterizeaza printr-un fond natural 
bicarbonato-sulfato-cloro-sodic. In acest corp de apa subterana functioneaza un 
numar mare de alimentari cu apa potabila pentru localitati mari si mici. Depasirile 
inregistrate au reprezentat un procent foarte mic fata de numarul punctelor de 
monitorizare situate in acest corp de apa si sunt considerate depasiri izolate 
(locale).  

 Avand in vedere aceste considerente, corpul de apa subterana ROGWSI03, s-
a incadrat, la nivelul anului 2013, in stare chimica buna. 

 

 5.7.4. Gestionarea deseurilor 

 

 In ultimii ani, cantitatile de deseuri menajere si similare acestora au fost si 
sunt in continuare proplema principala de mediu cu care se confrunta 
administratiile locale, neexsistand centre de depozitare adecvate normelor, 
cantitatea de deseuri fiind in continua crestere. 

 Comuna Oituz este membra a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Salubirzare Bacau- ADIS Bacau ce s-a constituit in scopul infiintarii, 
organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a 
serviciului de salubrizare din judet. Asociatia a obtinut finantare prin  Programul 
Operational Sectorial Mediu in valoare totala de 183.692.760 lei din care valoarea 
eligibila nerambursabila din FEDR si Bugetul de stat 134.234.156 lei, prin proiectul 
“Sistem integrat de management al deseurilor in Judetul Bacau” care urmareste 
atingerea urmatoarelor obiective: 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI OITUZ, JUDETUL BACAU PENTRU PERIOADA 2015-2025 

 

  98 

 

 imbunatatirea si extinderea colectarii si transportului deseurilor la nivelul 
integului judet; 

 optimizarea transportului deseurilor reziduale; 
 extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor reciclabile, astfel 

incat tintele privind deseurile de ambalaje sa fie indeplinite; 
 extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor biodegradabile; 
 implementarea compostarii individuale a deseurilor biodegradabile in zonele 

rurale; 
 promovarea valorificarii energetice si materiale a deseurilor; 
 reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate. 

 In cadrul proiectului a fost realizata Statia de sortare, compostare si transfer 
din municipiul Onesti si statiile de transfer din Beresti Tazlau si Gaiceana, judetul 
Bacau care vor intra in functiune in cursul anului 2018. 

 Complexul de gestionare a deseurilor din municipiul Onesti ce cuprinde cele 
trei statii (sortare, compostare, transfer) ocupa o suprafata de 39.600 mp si  
deserveste locuitorii din municipiul Onesti, orasele Tg. Ocna, Slanic Moldova si 
Darmanesti si 16 comune invecinate, printre care si comuna Oituz, astfel: 
- Statia de transfer Onesti cu o capacitate de 35.000 tone/an, este proiectata sa 
serveasca la eficientizarea transportului deseurilor reziduale din zona de colectare 
pana la depozitul conform Bacau. Capacitatea maxima proiectata este de 167 
tone/zi. Transportul containerlor de 30 mc din dotarea statiei de transfer, va fi 
asigurat de 11 autovehicule pentru transport containere de 30 mc, care vor efectua 

un numar de 10 transporturi pe zi.  

-  Statia de sortare Onesti are o capacitate de 14.000 tone/an, unde se separa 
deseuri le provenite din colectarea selectiva pe tip de material, in vederea reciclarii. 
Capacitatea medie zilnica a statiei de sortare va fi de 46 tone/zi, cantitatea de 
deseuri reciclabile 35 tone/zi. In statia de sortare nu vor ajunge decat deseurile 
colectate separat: deseuri hartie si carton, deseuri metalice, deseuri din plastic si 
sticla.  

- Statia de compostare Onesti cu o capacitate de 8.500 tone, va deservi 35 de 
localitati din partea de vest a judetului. Deseurile biodegradabile care vor fi 
compostate sunt deseuri menajere biodegradabile colectate separat, deseurile 
verzi din parcuri si gradini, deseuri biodegradabile din piete, cantine, restaurante si 
alte tipuri de deseuri asimilate celor biodegradabile. Capacitatea medie zilnica a 
zonei de compostare este de 27 tone/zi. 
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 In prezent, serviciul de salubrizare este prestat de catre un operator unic pe 
judet – SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA - care colecteaza si transporta 
deseurile din 65 de localitati ale judetului Bacau. 

 Pentru asigurarea colectarii selective, in comuna Oituz au fost construite 39 
de puncte de colectare selectiva a deseurilor care urmeaza a fi dotate prin proiect 
cu 3 recipienti de colectare: 1 recipient pentru deseurile de hartie si carton, 1 
recipient pentru deseurile de plastic si metale si 1 recipient pentru deseurile de 
sticla.  

 In ceea ce priveste colectarea deseurilor stradale, conform Planului regional 
de gestionare a deseurilor, cat si PNGD, deseurile stradale trebuie gestionate direct 
de autoritatea locala sau delegate unui operator privat. Acestea trebuie colectate 
si transportate la statiile de transfer sau direct la depozit.  

 In anul 2017 au fost achizitionate si  montate in comuna un numar de 50 de 
cosuri de gunoi stradale, de-a lungul DN11 si in preajma institutiilor si locurilor 
publice. Din pacate, lipsa resurselor financiare a impiedicat achizitia mai multor 
cosuri de gunoi, desi se poate observa necesitatea acestora si in alte zone.  

 Deseurile din echipamente electrice si electronice se colecteaza de catre 
Asociatia Romana pentru Reciclare – RoRec, care are un centru de colectare in 
comuna si primeste toate tipurile de deseuri electrice (orice se baga in priza sau 
functioneaza pe baterii). De asemenea, la nivelul institutiilor si scolilor din comuna 
au fost organizate puncte de colectare a deseurilor mici, a becurilor si bateriilor, 
din ratiuni ce tin de protectia mediului inconjurator, de riscul pe care il 
prezinta potentialul lor toxic, precum si de protejarea resurselor naturale ale 
pamantului. In marea lor majoritate, acestea sunt constituite din componente ce 
contin materiale ce pot fi recuperate si reintroduse in industrie, ca materii prime 
secundare, pentru a preveni exploatarea irationala a resurselor primare.  

 

5.7.5. Gradul de utilizare a resurselor regenerabile de energie 

Pentru Romania, Anexa I a Directivei 2009/28/EC prevede ca, in anul 2020, 

ponderea energiei din surse regenerabile in consumul final brut de energie sa fie 

de 24%. Din analiza potentialului energetic al surselor regenerabile de energie 

rezulta ca, pentru atingerea tintei stabilite pentru 2020, Romania va trebui sa 

valorifice 63.5% din potentialul total al surselor regenerabile de energie de care 

dispune.  
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In acest context, la nivel national, regional si local se impune intensificarea 

demersurilor necesare pentru promovarea unor investitii in valorificarea surselor 

de energie primara care prezinta un potential deosebit si ofera totodata avantaje 

semnificative sub raportul conservarii resurselor si a mediului inconjurator.  

Principalele surse de energie regenerabile si neconventionale sunt:  

 energia radiatiei solare (energie solara);  

 energia hidraulica a acumularilor de apa, exploatata in amenajari 

hidrotehnice denumite microhidrocentrale si centrale hidro mici, cu 

putere instalata de maximum 10MW si care nu fac parte din amenajari 

hidroenergetice complexe; 

 energia geotermala;  

 energia eoliana;  

 energia continuta in masa lemnoasa si in alte materii vegetale care 

formeaza impreuna categoria combustibilului solid, denumita 

biomasa; 

 energia continuta in produse secundare gazoase obtinute prin 

fermentare din materii reziduale organice, alcatuind categoria de 

combustibil gazos, denumita biogaz;  

O analiza a gradului de utilizare a diverselor tipuri de surse de energie 

neconventionala la nivelul localitatii Oituz permite relevarea urmatoarelor aspecte:  

Biomasa  

Potentialul privind energia obtinuta din biomasa (in special cea rezultata  din 

domeniul silviculturii si industriei lemnului) este apreciabil si a fost si este din ce in 

ce mai mult valorificat pentru obtinerea agentului termic (industrial si pentru 

incalzirea rezidentiala), dar si pentru producerea de combustibili neconventionali 

(brichete/peleti de rumegus). In prezent, la nivelul localitatii, nu sunt utilizate 

formele alternative de valorificare energetica a biomasei: arderea prin piroliza, cu 

generare de singaz, fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-

CH2-OH), degradarea enzimatica a biomasei cu obtinere de etanol sau biodiesel, 

etc.  
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Energia solara  

In prezent, la nivel local, utilizarea energiei solare se regaseste la asigurarea  

apei calde menajere si, in unele cazuri, in vederea asigurarii agentului termic in 

locuintele individuale. In majoritatea cazurilor, solutia este utilizata in paralel cu 

centrale termice clasice, cu ardere pe gaz sau combustibili solizi, ca metoda de 

diminuare a costurilor.  

 La nivelul cladirilor publice din localitatea Oituz, nu sunt utilizate panouri 

solare, in pofida faptului ca, datorita conditiilor climatice specifice, un captator 

solar – termic functioneaza, in conditii normale de siguranta, pe perioada martie – 

octombrie, cu un randament de 40 – 90%.  

In ceea ce priveste utilizarea tehnlologiilor de baza pentru producerea de 

electricitate din energie solara (celulele fotovoltaice si tehnologiile termoelectrice 

solare care capteaza energia solara si o folosesc pentru a produce abur), acestea se 

regasesc mai ales la nivelul locuintelor temporare (case de vacanta).  

Energia geotermala  

Datorita costurilor relativ ridicate pe care le implica aceasta tehnologie, 

utilizarea pompelor de caldura de diferite tipuri (apa-apa, sol-apa, etc.) este 

inexistenta la nivelul localitatii Oituz.  

Energia eoliana  

Costurile ridicate pe care le implica aceasta solutie, face ca energia eoliana 

sa fie putin valorificata la nivelul localitatii. In comuna, nu exista societati care au 

ca obiect de activitate producerea de energie eoliana, desi aceasta este sursa de 

energie cu cea mai rapida dezvoltare la nivel mondial. 

Potentialul hidroenergetic  

In afara raului Oituz (care prezinta posibilitati reduse de amenajare in zona), 

reteaua hidrografica a localitatii Oituz nu cuprinde cursuri de apa al caror potential 

sa poata fi valorificat prin amplasarea unor microhidrocentrale.  
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Sintetizand aspectele anterior prezentate, se remarca faptul ca la nivelul 

comunei, resursele regenerabile de energie sunt inca insuficient valorificate, chiar 

daca unele prezinta potential (in special energia solara si biomasa), nefiind 

inregistrate investitii de anvergura realizate de autoritatile publice si de agentii 

economici in acest domeniu. 

           5.7.6.  Analiza SWOT 

Puncte tari  Puncte slabe 

 Calitatea aerului, la nivelul 
localitatii, se incadreaza in 
limitele admise pentru 
indicatorii monitorizati; 

 Nu exista cazuri majore de 
contaminare a solurilor si 
subsolului la nivelul localitatii; 

 La nivel local, nu sunt inregistrate 
societati comerciale a caror 
activitate economica sa genereze 
poluarea semnificativa a 
atmosferei si solului. 

 Poluare fonica si atmosferica de-a 

lungul arterelor rutiere si in 

special a DN11; 

 Situarea localitatii in zona 

vulnerabila la nitrati; 

 Cantitatea ridicata de deseuri a 

caror depozitare neconforma 

afecteaza calitatea mediului; 

  Lipsa unui sistem de colectare 

selectiva a deseurilor; 

 Lipsa de educatie a populatiei in 

ceea ce priveste protejarea mediului 

inconjurator; 

 Lipsa unei delimitari clare intre 

zonele industriale si cele 

rezidentiale. 

Oportunitati Amenintari 

 Existenta fondurilor 

nerambursabile pentru investitiile 

de mediu; 

 Integrarea in strategiile de 

dezvoltare ale judetului si regiunii 

N-E in ceea ce priveste 

problematica de mediu; 

 Posibilitatea practicarii agriculturii 

ecologice; 

 Crestea gradului de poluare 

atmosferica prin intensificarea 

traficului rutier; 

 Dezvoltarea economica in masura sa 

genereze probleme de contaminare 

a solurilor, de poluare a atmosferei 

sau a apelor, de poluare fonica 

si/sau vibratii; 
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 Dezvoltarea pietei de reciclare a 

deseurilor/materiei prime 

rezultate din procesarea 

deseurilor. 

 Cresterea decalajului intre zonele 

urbane si comunitatile rurale din 

judet, in ceea ce priveste investitiile 

de mediu; 

 Resurse bugetare reduse fata de 

nevoia de investitii in domeniul 

protectiei mediului. 
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I. VIZIUNE DE DEZVOLTARE 

Primul pas in elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Oituz a 

fost evaluarea situatiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie, 

evaluare care a permis analiza in detaliu a tuturor aspectelor pozitive si negative 

ale comunei. 

Scopul final al acestei evaluari este atat formularea obiectivelor strategice 

ale comunei Oituz pe termen lung, cat si stabilirea directiilor de dezvoltare in 

vederea atingerii obiectivelor stabilite. 

Strategia de dezvoltare durabila este un document de planificare, destinat sa 

orienteze utilizarea resurselor si valorificarea oportunitatilor din mediul socio-

economic catre scopul dezvoltarii durabile a comunei.  

Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si 

metodelor de dezvoltare socio-economica, nu numai pe termen scurt sau mediu, ci 

si pe termen lung, al caror fundament il reprezinta in primul rand asigurarea unui 

echilibru intre aceste sisteme socio-economice si elementele capitalului natural. 

Cea mai cunoscuta definitie a dezvoltarii durabile este cu siguranta cea data de 

Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare (WCED) in raportul "Viitorul nostru 

comun", cunoscut si sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabila 

este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului, fara a 

compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi".  

Totodata, strategia de dezvoltare locala reprezinta un instrument ce permite 

adaptarea si reactia la conditiile cadru in schimbare. Strategia este in acelasi timp 

premisa pentru accesarea mijloacelor de finantare, in acest scop fiind necesara o 

prioritizare a proiectelor de dezvoltare ale localitatii Oituz. 

Asigurarea egalitatii de sanse este un principiu al strategiei si el va fi 

respectat prin implementarea ei. Proiectele de dezvoltare vor prevedea in mod 

obligatoriu facilitati pentru persoanele cu dizabilitati. Se va urmari utilizarea optima 

a resurselor umane ale localitatii, prin sustinerea masurilor de calificare/re-
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calificare profesionala specifica si prin sustinerea activitatilor economice care pot 

utiliza aceste resurse umane; se va atinge un dublu scop: al insertiei pe piata muncii 

si al realizarii incluziunii sociale.  

Schema urmatoare prezinta abordarea metodologica de elaborare a 

Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Oituz pentru perioada 2015 -2025: 
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 Conform rezultatelor sondajului de opinie intreprins in randul populatiei in 

perioada mai 2015 – iunie 2015, cea mai mare parte a locuitorilor comunei Oituz s-

au declarat nemultumiti de starea actuala de dezvoltare a comunei. 

 In vederea cresterii nivelului de trai, persoanele interdievate au sustinut 

necesitatea efectuarii unor investitii in domeniile/directiile sintetizate si prezentate 

in graficul urmator: 

              Grafic nr. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa cum se poate observa, primele cinci directii prioritare vizeaza crearea 

sau imbunatatirea/extinderea infrastructurii de baza din comuna: 

 sistem de alimentare cu apa potabila functional; 

 sistem de canalizare functional si extinderea ulterioara a acestuia; 
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 modernizare retele de drumuri de interes local; 

 construire dispensar uman modern cu centru de permanenta medicala 

pentru rezolvarea rapida  si eficienta a urgentelor medicale; 

 implementare sistem de gestionare a deseurilor menajere. 

Pe baza informatiilor colectate si a analizei starii actuale a diversilor 

indicatori, se poate concluziona ca localitatea necesita accentuarea procesului de 

dezvoltare locala, avand un nivel relativ scazut al calitatii vietii (57% dintre cei 

chestionati apreciaza ca nivelul de trai al locuitorilor comunei este “scazut” sau 

“foarte scazut”). In acest sens, pozitia geografica permite comunei sa atraga resurse 

importante in ceea ce priveste dezvoltarea viitoare.  

Provocarea la care trebuie sa raspunda administratia publica si intreaga 

comunitate este aceea de a genera un ritm constant de dezvoltare economica, care 

sa serveasca bunastarii locuitorilor comunei. Din acest motiv dezvoltarea 

infrastructurii trebuie sa ramana o prioritate pentru comuna Oituz. In acelasi timp, 

cresterea competitivitatii sectorului agricol, revitalizarea traditiilor locale, 

promovarea patrimoniului cultural, revitalizarea comunitatii si dezvoltarea 

sentimentului de apartenenta la comunitate sunt importante directii de dezvoltare 

locala.  

Astfel, pe baza nevoilor identificate in urma auditului teritorial si luand in 

calcul dezideratele cetatenilor consultati, viziunea de dezvoltare a comunei Oituz 

poate fi definita astfel: 

 

 

1. Comuna Oituz va oferi locuitorilor sai accesul la serviciile publice de baza; 

2. Se va reduce decalajul existent intre satele comunei; 

3. Economia comunei Oituz va fi una dezvoltata, bazata pe valorificarea 

superioara a resurselor locale si pe respectarea mediului inconjurator; 

4. Agroturismul va constitui una dintre ramurile importante ale economiei 

locale, prin valorificarea superioara a resurselor turistice din zona. 

„Dezvoltare durabila si echilibrata prin sustinerea unui mediu economic 

stabil, sanatos, diversificat si prin cresterea calitatii vietii cetatenilor” 
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II. OBIECTIVE SI MASURI 

Misiunea strategiei este dezvoltarea sustenabila a comunei in scopul cresterii 

calitatii vietii cetatenilor sai intr-un mediu prosper, participativ si sanatos. Se 

urmareste ca, la nivelul anului 2025, comuna Oituz sa devina o destinatie turistica 

importanta a judetului Bacau, o comunitate dinamica si durabila, care sa ofere 

locuitorilor sai un nivel ridicat al calitatii vietii, cu o economie competitiva si cu 

emisii reduse de carbon, deschisa catre investitori, cu o administratie publica 

orientata catre cetatean si o viata civica intensa.  

Pornind de la analiza teritoriului si a doleantelor cetatenilor s-au conturat 

urmatoarele directii strategice de dezvoltare: 

1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

2. Crearea unui mediu economic competitiv si prosper; 

3. Dezvoltarea turismului si a sectorului de agrement, protectia mediului; 

4. Cresterea nivelului calitatii vietii. 

Pentru fiecare directie de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice si 

masuri necesare pentru atingerea acestora: 

Directia 1 - Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare  

Obiectiv 1.1. – Extinderea sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila; 

Obiectiv 1.2. - Extinderea sistemului de canalizare pentru asigurarea  accesibilitatii 

acestui serviciu la nivelul tuturor satelor componente ale comunei; 

Obiectiv 1.3. – Modernizarea/refacerea/realilitarea infrastructurii rutiere; 

Obiectiv 1.4. – Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola si silvica; 

Obiectiv 1.5. - Imbunatatirea calitatii si diversificarea serviciilor publice. 

 

Directia 2 - Crearea unui mediu economic competitiv si prosper 

Obiectiv 2.1 – Stimularea initiativelor de afaceri;  
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Obiectiv 2.2 – Dezvoltarea unei agriculturi performante;  

Obiectiv 2.3 – Dezvoltarea sectorului serviciilor. 

 

Directia 3 - Dezvoltarea turismului si a sectorului de agrement, protectia mediului 

Obiectiv 3.1. - Dezvoltarea infrastructurii turistice, de agrement si petrecere a 

timpului liber; 

Obiectiv 3.2. - Promovarea potentialului turistic local;  

Obiectiv 3.3. – Diversificarea si cresterea calitatii serviciilor turistice; 

Obiectiv 3.4. – Imbunatatirea managementului deseurilor; 

Obiectiv 3.5. – Cresterea eficientei energetice si a gradului de utilizare a resurselor 

regenerabile. 

 

Directia 4 - Cresterea nivelului calitatii vietii 

Obiectiv 4.1 - Imbunatatirea calitatii actului educational; 

Obiectiv 4.2 - Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de sanatate si asistenta 

sociala; 

Obiectiv 4.3 – Diversificarea agendei culturale locale. 
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III. CORELAREA DIRECTII STRATEGICE – OBIECTIVE – MASURI 

Operationalizarea directiilor de actiune a dus la formularea unor masuri care 

urmeaza sa fie implementate atat de administratia publica locala, acolo unde are 

competenta, dar si de catre orice organizatie publica sau privata al carei domeniu 

de competenta se intersecteaza cu masurile propuse.  

Masurile propuse vor fi implementate printr-un singur proiect sau printr-o 

serie de proiecte finantate din surse diverse (resursele proprii ale localitatii, 

finantari de la bugetul judetean/national sau programe comunitare).  

Administratia publica locala are sarcina de a monitoriza in permanenta 

oportunitatile de finantare si in functie de caracteristicile fiecarei surse in parte 

poate aborda printr-o cerere de finantare una sau mai multe masuri. 

Directii de 
dezvoltare 

Obiective specifice Masuri 

D.1.Dezvoltarea 
infrastructurii 
tehnico-edilitare 

Obiectiv 1.1. - Extinderea 
sistemul centralizat de 
alimentare cu apa 
potabila; 

 Implementarea investitiei de 
suplimentare a debitului prin captarea 
apei de suprafata din paraul Lesunt; 

 Extinderea retelei la nivelul satelor Hirja 
si Poiana Sarata si a zonelor rezidentiale 
nou construite; 

Obiectiv 1.2. - Extinderea 
sistemului de canalizare 
pentru asigurarea  
accesibilitatii acestui 
serviciu la nivelul tuturor 
satelor componente ale 
comunei; 

 Extinderea retelei de canalizare la 
nivelul tuturor zonelor din satul Oituz; 

 Incadrarea in prevederile master 
planului de apa/apa uzata prin 
extinderea retelei de canalizare la 
nivelul satelor Marginea, Calcii, 
Ferestrau-Oituz pana la sfarsitul anului 
2018 si la nivelul satelor Hirja si Poiana 
Sarata pana la sfarsitul anului 2025; 

 

Obiectiv 1.3. – 
Modernizarea/refacerea/
reabilitarea 
infrastructurii rutiere; 

 

 Modernizarea drumurilor satesti aflate 
intr-o stare evidenta de degradare; 

 Modernizarea cailor de acces catre 
zonele rezidentiale nou construite; 

 Reabilitarea si consolidarea podurilor si 
podetelor din comuna; 

 Construire podete peste paraul Lesunt; 
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 Protejarea drumurilor situate in 
apropierea cursurilor de apa prin 
construirea unor  aparari de maluri; 

 Cresterea accesibilitatii rutiere prin 
investitii in utilaje specifice 
(buldoexcavator, autogreder).  

 Amenajarea trotuarelor de-a lungul DN 
11 si DJ 116; 

 Amenajarea si sistematizarea 
intersectiilor intre drumurile principale 
si cele secundare; 

 Amenajarea de parcari in vecinatatea 
institutiilor si a spatiilor publice; 

 Amenajarea de piste pentru ciclism 
acolo unde profilul arterei o permite; 

 Introducerea la intrarile/iesirile din 
localitate si in centru a panourilor 
informative privind obiectivele turistice, 
spatiile de parcare si alte date de 
orientare generala. 
 

Obiectiv 1.4. – 
Modernizarea drumurilor 
de exploatatie agricola si 
silvica 

 Modernizarea si adaptarea cailor de 
acces la exploatatiile agricole si silvice; 

 Introducerea in inventarul domeniului 
public a drumurilor de exploatare 
agricola si silvica; 

 Extinderea/construirea de noi drumuri 
de exploatare pentru facilitarea 
exploatarii zonelor forestiere; 

 Protejarea drumurilor situate in 
apropierea cursurilor de apa prin 
construirea unor  aparari de maluri. 

Obiectiv 1.5. - 
Imbunatatirea calitatii si 
diversificarea serviciilor 
publice 

 Modernizarea si extinderea retelei de 
iluminat stradal; 

 Extinderea infrastructurii de baza in 
zonele rezidentiale nou dezvoltate; 

 Modernizarea pietei comunale 
existente; 

 Achizitia de utilaje pentru intretinerea 
drumurilor publice si imbunatatirea 
serviciilor publice; 

 Delimitarea clara in PUG a zonelor 
industriale de cele rezidentiale; 
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 Furnizarea de servicii publice prin 
mijloace electronice pentru persoane 
fizice si juridice; 

 Organizarea periodica de consultari 
publice ale societatii civile cu privire la 
proiectele de dezvoltare ale comunei. 

D.2. Crearea unui 
mediu economic 
competitiv si 
prosper 

Obiectiv 2.1 – Stimularea 
initiativelor de afaceri 

 Sustinerea parteneriatelor de tip public-
privat; 

 Definirea in PUG si respectarea zonelor 
cu destinatie economica la nivelul 
localitatii; 

 Elaborarea unui plan de atragere a 
investitiilor in comuna; 

 Acordarea de facilitati, conform legilor 
in vigoare, investitorilor; 

 Sprijinirea dezvoltarii micilor 
producatori locali; 

Obiectiv 2.2 – 
Dezvoltarea unei 
agriculturi performante 

 Stimularea procesului de asociere a 
producatorilor agricoli si crescatorilor de 
animale pentru cresterea 
competitivitatii acestor activitati 
economice; 

 Sustinerea implementarii unor forme de 
agricultura ecologica; 

 Crearea unui spatiu de depozitare si 
desfacere a produselor agro-alimentare 
la standarde europene; 

Obiectiv 2.3 – 
Dezvoltarea sectorului 
serviciilor 

 Stimularea dezvoltarii sectorului de 
servicii turistice si de agrement; 

 Sprijinirea implementarii standardelor 
internationale in domeniul calitatii; 

 Atragerea si sustinerea potentialilor 
investitori. 

D.3. - Dezvoltarea 
turismului si a 
sectorului de 
agrement, protectia 
mediului 

Obiectiv 3.1. - 
Dezvoltarea 
infrastructurii turistice, 
de agrement si petrecere 
a timpului liber 

 Reabilitarea/restaurarea cladirilor de 
patrimoniu din comuna; 

 Amenajarea unor parcuri si locuri de 
joaca pentru copii; 

 Dezvoltarea infrastructurii de vizitare a 
obiectivelor istorice din comuna; 

 Sprijinirea realizarii unor trasee turistice 
in comuna; 
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 Punerea in valoare a bazei sportive 
existente in comuna. 

Obiectiv 3.2. - 
Promovarea potentialului 
turistic local 

 Promovarea on-line a potentialului 
turistic local; 

 Promovarea turismului ecologic si a 
agroturismului; 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
semnalizare turistica; 

Obiectiv 3.3. – 
Diversificarea si cresterea 
calitatii serviciilor 
turistice 

 Organizarea de evenimente cultural-
artistice si sportive cu impact regional; 

 Sustinerea initiativelor de afaceri vizand 
accesul la modalitati alternative de 
agrement si petrecere a timpului liber; 

 Organizarea de evenimente cultural-
artistice si sportive. 

Obiectiv 3.4. – Protectia 
mediului si imbunatatirea 
managementului 
deseurilor 

 Ecologizarea terenurilor afectate de 
depozitarea ilegala a deseurilor 
menajere si din constructii; 

 Amplasarea de cosuri de gunoi stradale; 
 Derularea de campanii de informare si 

constientizare a populatiei privind 
importanta colectarii selective a 
deseurilor; 

 Amenajarea de noi spatii verzi pe 
terenurile degradate/neutilizate; 

 Organizarea unor campanii de 
impadurire a zonelor defrisate excesiv 
pentru stoparea erodarii solului. 

Obiectiv 3.5. – Cresterea 
eficientei energetice si a 
gradului de utilizare a 
resurselor regenerabile 

 Eficientizarea energetica a sistemului de 
iluminat public prin valorificarea 
resurselor regenerabile si 
implementarea de solutii care asigura 
reducerea consumului de energie; 

 Reabilitarea termica si cresterea 
gradului de independenta energetica a 
cladirilor publice; 

 Acordarea unor facilitati (inclusiv prin 
concensionarea suprafetelelor de teren 
necesare) agentilor economici locali care 
realizeaza investitii in echipamente si 
instalatii pentru generarea de energie 
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“verde” in vederea sustinerii activitatii 
de productie si servicii; 

D.4. - Cresterea 
nivelului calitatii 
vietii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv 4.1 - 
Imbunatatirea calitatii 
actului educational 

 Eficientizarea energetica a cladirilor 

institutiilor de invatamant din comuna; 

 Infiintarea unor programe de tip after – 

school si a unei gradinite cu program 

prelungit; 

 Sprijinirea demersurilor de formare 

continua ale cadrelor didactice; 

 Sustinerea participarii elevilor la 

competitii nationale si internationale; 

 Sprijinirea activitatilor extracuriculare, 

sportive si culturale. 

 

Obiectiv 4.2 - Dezvoltarea 
infrastructurii si a 
serviciilor de sanatate si 
asistenta sociala 

 

 

 

 

 

 

 Construirea unui nou dispensar uman in 
comuna; 

 Infiintarea unui centru de permanenta 
medicala in comuna; 

 Infiintarea cabinetelor medicale in scoli; 
 Infiintarea unui centru medical care sa 

cuprinda cabinete medicale de 
specialitate si un laborator de analize 
medicale; 

 Sprijinirea infiintarii unui punct 
farmaceutic in zona Hirja – Poiana 
Sarata; 

 Specializarea personalului din serviciile 
de asistenta sociala; 

 Crearea unui centru maternal de 
ocrotire a mamelor si copiilor victime ale 
violentei in familie. 

Obiectiv 4.3 – 
Diversificarea agendei 
culturale locale 

 Promovarea tinerelor talente in diferite 
domenii artistice; 

 Sprijinirea activitatilor cultural - artistice 
destinate copiilor si adolescentilor; 

 Sustinerea activitatilor derulate de 
asociatiile si fundatiile locale; 

 Modernizarea, reabilitatrea, extinderea 
si dotarea Caminului Cultural Oituz; 

 Reabilitarea si dotarea Caminului 
Cultural Poiana Sarata. 
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IV. PROIECTE PRIORITARE 

 

Asa cum a fost mentionat anterior, masurile rezultate din operationalizarea 

directiilor strategice de actiune si a obiectivelor specifice pot fi implementate prin 

intermediul unor masuri locale asumate de administratia publica (ex. Hotarari de 

Consiliu Local), de mediul privat (prin intermediul unor demersuri individuale sau 

in parteneriat care au impact pozitiv la nivelul comunitatii locale) sau prin 

intermediul unor proiecte implementate de institutiile publice sau organizatiile 

private.  

In continuare este prezentata lista proiectelor identificate ca prioritare 

pentru administratia publica a comunei.  

Implementarea acestor proiecte creeaza premisele pentru dezvoltarea altor 

demersuri complementare care vin in sprijinul implementarii strategiei de 

dezvoltare durabila. 
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Proiect nr. 1  

Suplimentare debit de alimentare cu apa prin captare sursa de suprafata din 
paraul Lesunt si statie de tratare a apei pentru potabilizare in comuna Oituz, 

judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Suplimentarea debitului de apa prin captarea sursei de suprafata 
din paraul Lesunt deoarece sistemul actual de drenaj este 
conditionat de nivelul precipitatiilor si nu asigura un debit 
suficient. Se impune achizitia sau expropierea unor suprafete de 
teren pentru amplasarea rezervoarelor si statiei de tratare. 

Scopul 
proiectului 

Asigurarea nevoilor stringente de apa potabila din localitate si 
crearea conditiilor de baza necesare unui trai decent conform 
cerintelor normelor europene. 

Problema 
existenta 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa nu functioneaza in 
parametrii proiectati. 

Studii 
existente 

Studiu de fezabilitate, Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

547 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-5 
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Proiect nr. 2  

Extinderea retelei de canalizare in sat Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Extinderea retelei de canalizare pe toate tronsoanele,  in vederea 
asigurarii posibilitatii de bransare tuturor gospodariilor din satul 
Oituz. Se impune realizarea unui nou proiect care sa includa 
solutii tehnice optime pentru exploatarea in conditii 
corespunzatoare a intregului sistem. 

Scopul 
proiectului 

Preluarea apelor uzate menajere de la consumatorii casnici si 
publici, transportul si epurarea acestora in vederea conformarii 
cerintelor UE. 

Problema 
existenta 

Lipsa sistemului de canalizare, apele uzate menajere fiind 
evacuate direct in sol, cu influente nefavorabile asupra mediului 
si sanatatii populatiei. 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

2 mil. euro 

Posibile surse 
de finantare 

Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-5 
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Proiect nr. 3  

Construire retea de canalizare in satele Ferestrau-Oituz, Marginea, Calcai, comuna 
Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea retelei de canalizare in satele Ferestrau-Oituz, 
Marginea, Calcai in vederea asigurarii posibilitatii de bransare 
tuturor gospodariilor din comuna Oituz. Se impune realizarea 
unui nou proiect care sa includa solutii tehnice optime pentru 
exploatarea in conditii corespunzatoare a intregului sistem. 

Scopul 
proiectului 

Preluarea apelor uzate menajere de la consumatorii casnici si 
publici, transportul si epurarea acestora in vederea conformarii 
cerintelor UE; imbunatatirea sistemului de protectie a apelor de 
suprafata si subterane 

Problema 
existenta 

Lipsa sistemului de canalizare, apele uzate menajere fiind 
evacuate direct in sol, cu influente nefavorabile asupra mediului 
si sanatatii populatiei 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

1 mil. euro 

Posibile surse 
de finantare 

Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 5-10 
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Proiect nr. 4 

Alimentare cu apa in localitatile Hirja si Poiana Sarata, 

 comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele Hirja si 
Poiana Sarata, prin captarea sursei de suprafata din paraul 
Brezaia, in vederea realizarii unui singur sistem ce va alimenta 
gravitational cele doua sate.  

Scopul 
proiectului 

Cresterea gradului de confort al populatiei celor doua sate, 
asigurarea unor conditii de viata mai sanatoase in conformitare 
cu legislatia in domeniul apelor si protectiei mediului. 

Problema 
existenta 

Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apa in satele Hirja si 
Poiana Sarata. 

Studii 
existente 

Studiu de fezabilitate, Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

450 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 5-10 
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Proiect nr. 5 

Canalizare si statie de epurare in localitatile Hirja si Poiana Sarata, 

 comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea retelei de canalizare in satele Hirja si Poiana Sarata in 
vederea asigurarii posibilitatii de bransare tuturor gospodariilor 
din comuna Oituz.  

Scopul 
proiectului 

Preluarea apelor uzate menajere de la consumatorii casnici si 
publici, transportul si epurarea acestora in vederea conformarii 
cerintelor UE. 

Problema 
existenta 

Lipsa sistemului de canalizare, apele uzate menajere fiind 
evacuate direct in sol, cu influente nefavorabile asupra mediului 
si sanatatii populatiei. 

Studii 
existente 

Studiu de fezabilitate, Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

733 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 5-10 
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Proiect nr. 6 

Modernizarea retelei de drumuri de interes local in 

 comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Modernizarea drumurilor comunale si satesti in vederea facilitarii 
accesului locuitorilor la DN11 si centrul comunei 

Scopul 
proiectului 

Imbunatatirea infrastructurii de transport, reducerea 
disparitatilor de dezvoltare dintre mediul urban si cel rural 

Problema 
existenta 

Cea mai mare parte a retelei stradale din comuna nu corespunde 
din punct de vedere tehnic desfasurarii unui trafic civilizat si in 
conditii de siguranta 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

3 mil. euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

PNDR 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-5 
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Proiect nr. 7 

Construirea unui dispensar modern cu punct de permanenta pentru 

 primiri urgente in satul Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Construirea, dotarea si utilarea unui dispensar modern, cu 
cabinete pentru diferite specialitati medicale si punct de 
permanenta pentru primiri urgente 

Scopul 
proiectului 

Asigurarea infrastructurii pentru acordarea asistentei primare in 
vederea cresterii eficientei sistemului de asistenta medicala 

Problema 
existenta 

Infrastructura depasita fizic si moral si dotarea 
necorespunzatoare din punct de vedere tehnic este o problema 
reala si stringenta pentru dispensarul actual 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

900 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 3-7 
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Proiect nr. 8 

Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant preuniversitar 

 din comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant 
preuniversitar din comuna si dotarea acestora cu echipamente 
didactice, IT si materiale specifice, in vederea aducerii acestora la 
standardele moderne actuale de functionare si cresterii calitatii 
procesului educational 

Scopul 
proiectului 

Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale 

Problema 
existenta 

Unitatile de invatamant preuniversitar din comuna sunt intr-o 
stare medie si necesita imbunatatiri si modernizari; dotari 
insuficiente pentru asigurarea performantei scolare 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

500 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Programul Operational Regional 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-10 
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Proiect nr. 9 

Program de ecologizare a malurilor raului Oituz si afluentilor sai 

Descrierea 
proiectului 

Igienizarea periodica a malurilor raului Oituz si afluentilor sai cu 
ajutorul persoanelor beneficiare de venit minim garantat si/sau 
elevilor in cadrul programului “Scoala altfel” 

Scopul 
proiectului 

Protectia apelor de suprafata, asigurarea unui mediu curat si 
sanatos, constientizarea importantei acestuia 

Problema 
existenta 

Lipsa constientizarii de catre populatie a importantei 
mentinerii/protejarii calitatii apelor  

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

1.000 euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-5 
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Proiect nr. 10 

Reabilitarea trotuarelor de-a lungul DN 11 si DJ 116  in  

comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Amenajarea si modernizarea trotuarelor de-a lungul DN 11 si DJ 
116 in vederea eliminarii riscului de accidente datorate circulatiei 
pietonilor pe partea carosabila si fluidizarii traficului rutier 

Scopul 
proiectului 

Realizarea traficului pietonal in conditii de siguranta 

Problema 
existenta 

Starea degradata a spatiilor pietonale, suprimarea acestora pe 
unele portiuni de drum 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

600 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 5-10 
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Proiect nr. 11 

Amenajare piata agroalimentara in comuna Oituz, judetul Bacau  

Descrierea 
proiectului 

Realizarea unei piete agroalimentare destinate comercializarii 
produselor si serviciilor specifice pietelor agroalimentare si 
targurilor, pe terenul ocupat de actualul targ saptamanal care sa 
deserveasca locuitorii comunei si localitatilor limitrofe. Proiectul 
urmareste realizarea unei hale compartimentate astfel incat sa 
asigure comercializarea in conditii corespunzatoare a produselor 
alimentare si nealimentare de cerere curenta, indiferent de 
anotimp 

Scopul 
proiectului 

Dezvoltarea economica a localitatii prin amenajarea unei piete 
agroalimentare care sa indeplineasca conditiile igenico-sanitare 
si de protectie a vietii, sanatatii si intereselor economice ale 
consumatorilor; cresterea vizibilitatii produselor si serviciilor 
traditionale 

Problema 
existenta 

Comercializarea produselor in conditii improprii, fara respectarea 
normelor igienico-sanitare 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

150 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-4 
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Proiect nr. 12 

Amenajare loc de joaca pentru copii in zona “Curte”, 

 comuna Oituz, judetul Bacau  

Descrierea 
proiectului 

Punerea in valoare a spatiului din zona “Curte” prin amenajarea 
unui loc de joaca si recreere pentru tinerii si copiii din comuna 

Scopul 
proiectului 

Promovarea miscarii si sportului in conditii de siguranta, 
stimularea copiilor si tinerilor pentru petrecerea timpului liber in 
natura  

Problema 
existenta 

Existenta unui spatiu public inestetic utilizat de tinerii si copii din 
zona pentru joaca si miscare in aer liber 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

20 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-5 
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Proiect nr. 13 

Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale in 

 comuna Oituz, judetul Bacau  

Descrierea 
proiectului 

Extinderea cu aproximativ 3 Km a retelei de distributie a gazelor 
naturale in vederea asigurarii posibilitatii de bransare a unui 
numar cat mai mare de  gospodarii/locuinte si agenti economici 

Scopul 
proiectului 

Asigurarea utilitatilor de baza pentru un numar cat mai mare de 
gospodarii; asigurarea conditiilor pentru extinderea activitatilor 
economice 

Problema 
existenta 

Resursele locale de combustibil solid au scazut ca urmare a 
defrisarilor excesive; costul gazelor imbuteliate este mai ridicat 
decat cel al gazelor furnizate prin reteaua de distributie 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

100 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 3-7 
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Proiect nr. 14 

Extinderea retelei de energie electrica in 

 comuna Oituz, judetul Bacau  

Descrierea 
proiectului 

Extinderea retelei de energie electrica si iluminat public stradal in 
zonele Bitca, Pistoia, Leurdis, Fundul Lesuntului 

Scopul 
proiectului 

Asigurarea utilitatilor de baza pentru zonele rezidentiale nou 
construite 

Problema 
existenta 

Lipsa retelei de energie electrica si iluminat public stradal   

Studii 
existente 

Sondaj de opinie, Studiu de fezabilitate 

Valoare 
estimata 

450 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 2-8 
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Proiect nr. 15 

Amenajare trasee turistice montane  

Descrierea 
proiectului 

Amenajarea unor trasee turistice pentru drumetii si a unor trasee 
pentru ATV-uri si biciclete, in zonele Poiana Sarata, Hirja, Lesunt 
in vederea punerii in valoare a peisajului natural si dezvoltarii 
infrastructurii turistice locale  

Scopul 
proiectului 

Sprrijinirea dezvoltarii turismului in comuna prin imbunatatirea 
accesului la peisajele si obiectivele montane si dezvoltarea 
sistemelor de informare si orientare turistica 

Problema 
existenta 

Neutilizarea corespunzatoare a potentialului turistic al zonelor 
Poiana Sarata, Hirja, Lesunt 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

100 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 3-8 
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Proiect nr. 16 

Construire pod B.A. peste raul Oituz, in localitatea Oituz,  

punctul Galateanu, comuna Oituz, judetul Bacau  

Descrierea 
proiectului 

Construirea unui pod din beton armat peste raul Oituz in 
localitatea Oituz, punctul ”Galateanu” care sa asigure legatura 
rutiera si pietonala a unui numar de aproximativ 1300 locuitori 
situati pe malul drept al raului Oituz cu centrul localitatii si drumul 
national DN11 Brasov – Onesti. Podul va avea o banda de 
circulatie cu latimea carosabilului de 6 m, cu trotuare, cu o latime 
intre parapeti de 8,40 m si o lungime impusa de volumul debitelor 
si pozitia malurilor de 72,20 m, formata din 3 deschideri egale de 
24,00 m fiecare. 

Scopul 
proiectului 

Investitia in infrastructura de transport va facilita mobilitatea 
populatiei si a bunurilor, cresterea eficientei activitatilor 
economice din zona, economisirea de energie si timp, creandu-se 
conditii pentru accesul la terenurile agricole si silvice din zona si 
dezvoltarea investitiilor productive. 

Problema 
existenta 

In prezent, in zona ”Galateanu” exista o punte pe tevi metalice cu 
caracter provizoriu care asigura trecerea pietonilor si a 
autovehiculelor usoare (pana la 3 tone) 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie, Studiu de fezabilitate 

Valoare 
estimata 

867 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-5 
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Proiect nr. 17 

Construire pod peste Paraul Sarat si a doua podete dalate peste paraul Cosnei si 
peste paraul Stropsei, in comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea unui pod peste Paraul Sarat din beton armat cu 
suprastructura din grinzi prefabricate din beton armat 
precomprimat; realizarea a doua podete dalate din care unul 
peste paraul Cosnei (la scoala) si unul peste paraul Stropsei 
(Cimitir Catolic)   

Scopul 
proiectului 

Investitia in infrastructura de transport va facilita mobilitatea 
populatiei si a bunurilor, cresterea eficientei activitatilor 
economice din zona, economisirea de energie si timp, creandu-se 
conditii pentru accesul la terenurile agricole din zona  

Problema 
existenta 

Podul peste Paraul Sarat a fost distrus de viituri, iar podetele sunt 
deteriorate si insuficiente ca deschidere pentru preluarea 
debitelor, necesitand amenajari consolidate in amonte si in aval 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie, Studiu de fezabilitate 

Valoare 
estimata 

191 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 5-10 
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Proiect nr. 18 

Refacerea podetului peste paraul Cernica din zona Lesunt, sat Ferestrau-Oituz, 
comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea unui podet peste paraul Cernica, zona Lesunt si 
consolidarea malurilor paraului in amonte si in aval 

Scopul 
proiectului 

Investitia va facilita mobilitatea populatiei din zona 

Problema 
existenta 

Podetul a fost deteriorat de viitura din anul 2005 fiind insuficient 
ca deschidere pentru preluarea debitelor crescute din perioada 
ploioasa 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

50 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Bugetul propriu 

Fonduri nerambursabile 

Alte surse de finantare 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 5-10 
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Proiect nr. 19 

Reabilitare, consolidare, extindere, modernizare si dotare Camin Cultural, comuna 
Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea unei cladiri tip P+1E, cu o suprafata desfasurata de 
596,93 mp, destinata manifestarilor socio-culturale, care va 
adaposti si biblioteca comunala, asigurand acesteia spatiu 
corespunzator atat fondului de carte cat si computerelor puse la 
dispozitia utilizatorilor bibliotecii; dotarea si echiparea 
corespunzatoare a cladirii 

Scopul 
proiectului 

Derularea activitatilor socio-culturale specifice intr-un spatiu 
adecvat care respecta normele legale in vigoare 

Problema 
existenta 

Cladirea Caminului Cultural a fost realizata/modificata in trei 
etape incepand din anul 1928, iar structura de rezistenta a 
acesteia este degradata si neconforma  

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

500 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Compania Nationala de Investitii 

Bugetul propriu 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-5 
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Proiect nr. 20 

Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola in 

 comuna Oituz, judetul Bacau 

Descrierea 
proiectului 

Modernizarea drumurilor de acces la zonele agricole din comuna 
(Bitca, Tarna, Manciuc, Plai, Cosna, etc.) astfel incat  sa fie reduse 
influentele negative ale infrastructurii de transport asupra 
populatiei 

Scopul 
proiectului 

Imbunatatirea infrastructurii de transport asigura premisele 
dezvoltarii economice a comunei 

Problema 
existenta 

Drumurile de exploatatie agricola se afla intr-o stare avansata de 
degradare, unele dintre ele devenind impracticabile in conditii de 
precipitatii abundente 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

1 mil. euro 

Posibile surse 
de finantare 

Fonduri nerambursabile 

Bugetul propriu 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 6-10 
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Proiect nr. 21 

Dotarea cu cosuri de gunoi stradale a  comunei Oituz, judetul Bacau 

 

Descrierea 
proiectului 

Colectarea deseurilor prin amplasarea de cosuri de gunoi de-a 
lungul DN11, DJ116 si drumurilor satesti din comuna asigura 
conditiile necesare pentru cresterea gradului de curatenie  

Scopul 
proiectului 

Protectia mediului inconjurator prin colectarea deseurilor cu 
ajutorul cosurilor de gunoi stradale; reducerea masei de deseuri 
aruncate pe strada sau depozitate necorespunzator 

Problema 
existenta 

Cosurile de gunoi stradale existente sunt deteriorate si putine ca 
numar 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

10 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Fonduri nerambursabile 

Bugetul propriu 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 3-7 
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Proiect nr. 22 

ONG-uri, asociatii si fundatii, partenere ale comunei Oituz, judetul Bacau 

 

Descrierea 
proiectului 

Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenta sociala in comuna 
prin intermediul unor parteneriate public – private 

Scopul 
proiectului 

Implementarea unor proiecte sociale in parteneriat cu ONG-urile, 
asociatiile si fundatiile ce desfasoara activitati in comuna 

Problema 
existenta 

Activitati si proiecte insuficiente in domeniul asistentei sociale in 
raport cu numarul mare de persoane care necesita masuri de 
asistenta sociala 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

10 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Fonduri nerambursabile 

Bugetul propriu 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 1-10 
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Proiect nr. 23 

Amenajarea albiei Paraului Sarat din localitatea Oituz,  

comuna Oituz, judetul Bacau 

 

Descrierea 
proiectului 

Apararea si regularizarea albiei Paraului Sarat prin consolidarea 
malurilor si asigurarea conditiilor optime de scurgere a apelor 

Scopul 
proiectului 

Diminuarea procesului de eroziune a malurilor in vederea 
mentinerii si protejarii drumului ce asigura accesul la zona 
agricola “Poloboace”; protejarea locuintelor din zona impotriva 
inundatiilor 

Problema 
existenta 

In perioadele cu precipitatii abundente se produc inundatii in  
zona; eroziunea treptata a malurilor paraului a condus la 
ingustarea drumului satesc adiacent, existand riscul deteriorarii 
totale a unor portiuni din acesta  

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

150 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Fonduri nerambursabile 

Bugetul propriu 

Perioada 
estimata de 

implementare 

Anul 3-7 
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Proiect nr. 24 

Dotarea corespunzatoare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, in 
comuna Oituz, judetul Bacau 

 

Descrierea 
proiectului 

Achizitia de echipamente pentru activitati de urgenta, dotarea 
corespunzatoare a serviciului pentru a asigura un climat de 
siguranta si cresterea capacitatii de interventie in caz de urgenta  

Scopul 
proiectului 

Operationalizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
in vederea sporirii capacitatii de interventie in situatii de urgenta  

Problema 
existenta 

Dotarea precara a  Serviciului  Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

Studii 
existente 

Sondaj de opinie 

Valoare 
estimata 

30 mii euro 

Posibile surse 
de finantare 

Fonduri nerambursabile 

Bugetul propriu 

Perioada 
estimata de 

implementare 

 

Anul 1-5 
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PROIECT Perioada de implementare estimata 
Valoare 
estimata 
(mil. euro) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1. Suplimentare debit de alimentare cu apa prin 
captare sursa de suprafata  

          0,547 

2. Extinderea retelei de canalizare in sat Oituz, 
comuna Oituz, judetul Bacau 

          2 

3. Construire retea de canalizare in satele 
Ferestrau-Oituz, Marginea, Calcai 

          1 

4. Alimentare cu apa in localitatile Hirja si 
Poiana Sarata, comuna Oituz 

          0,45 

5. Canalizare si statie de epurare in localitatile 
Hirja si Poiana Sarata 

          0,733 

6. Modernizarea retelei de drumuri de interes 
local in comuna Oituz  

          3 

7. Construirea unui dispensar modern cu punct 
de permanenta pentru primiri urgente  

          0,9 

8. Reabilitarea si modernizarea unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

          0,5 

9. Program de ecologizare a malurilor raului 
Oituz si afluentilor sai 

          0,001 

10. Reabilitarea trotuarelor de-a lungul DN 11 si 
DJ 116  in comuna Oituz, judetul Bacau 

          0,6 

11. Amenajare piata agroalimentara in comuna 
Oituz, judetul Bacau 

          0,15 

12. Amenajare loc de joaca pentru copii in zona 
“Curte”, comuna Oituz, judetul Bacau 

          0,02 

13. Extinderea retelei de distributie a gazelor 
naturale in comuna Oituz, judetul Bacau 

          0,1 

14. Extinderea retelei de energie electrica in 
comuna Oituz, judetul Bacau 

          0,45 

15. Amenajare trasee turistice montane           0,1 

16. Construire pod B.A. peste raul Oituz, in 
localitatea Oituz, punctul Galateanu 

          0,867 

17. Construire pod peste Paraul Sarat si a doua 
podete dalate peste paraul Cosnei si peste 

          0,191 

18. Refacerea podetului peste paraul Cernica din 
zona Lesunt, sat Ferestrau-Oituz 

          0,05 

19. Reabilitare, consolidare, extindere, 
modernizare si dotare Camin Cultural 

          0,5 

20. Modernizarea drumurilor de exploatatie 
agricola in comuna Oituz, judetul Bacau 

          1 

21. Dotarea cu cosuri de gunoi stradale a  
comunei Oituz, judetul Bacau 

          0,01 

22. ONG-uri, asociatii si fundatii, partenere ale 
comunei Oituz, judetul Bacau 

          0,01 

23. Amenajarea albiei Paraului Sarat din 
localitatea Oituz, comuna Oituz 

          0,15 

24. Dotarea corespunzatoare a Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

          0,03 
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V. IMPLEMENTAREA SI MONITORIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

           5.1. Posibilitati de finantare a proiectelor 

Interventiile prin proiecte concrete asupra dezvoltarii socio-economice a 

comunei Oituz pot fi realizate prin sustinerea financiara din bugetul local, din 

fonduri nerambursabile guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene 

sau din fonduri rambursabile (de genul creditelor). La aceste surse de finantare se 

adauga posibilitatea dezvoltarii parteneriatelor de tip public-privat, care s-au 

dovedit a fi solutia potrivita pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare in 

multe dintre statele europene dezvoltate. 

Fiecare dintre aceste posibile modalitati de sustinere a proiectelor locale 

prezinta avantaje si dezavantaje. In primul rand, sustinerea proiectelor din bugetul 

local este cea mai putin recomandata solutie deoarece fondurile din aceasta sursa 

sunt extrem de limitate, iar disponibilitatea financiara a acestora este relativa. 

Fondurile structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care 

Uniunea Europeana actioneaza pentru realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune 

prin implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor 

economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.  

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula 

cresterea economica a statelor membre ale Uniunii si de a conduce la reducerea 

disparitatilor dintre regiuni. Ele nu actioneaza insa singure, necesitand asigurarea 

unei contributii din partea statelor membre implicate. Ele sunt co-finantate in 

principal din resursele publice ale statului membru, insa in multe domenii este 

necesara si contributia financiara privata, aceasta fiind incurajata in cele mai multe 

cazuri. 

Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri Structurale sunt Fondul 

European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul 

de Coeziune (FC), la care se adauga Fondul European pentru Agricultura si 

Dezvoltare Rurala (FEADR) si Fondul European pentru Pescuit (FEP), ca actiuni 

complementare. Aceste instrumente sunt aplicate prin intermediul programelor 
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operationale si sectoriale disponibile pentru o anumita perioada de programare. 

Perioada de programare curenta este 2014 - 2020. 

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea 

Europeana finanteaza obiectivele strategice ale politicii de ocupare.  

Pentru perioada 2014-2020, FSE finanteaza urmatoarele prioritati: 

 promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii 

lucratorilor; 

 promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; 

 efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii 

competentelor si al invatarii pe tot parcursul vietii;  

 consolidarea capacitatii institutionale si a eficientei administratiei 

publice. 

Fondul Social European in Romania finanteaza doua programe operationale: 

 Programul Operational Capital Uman (POCU), cu o alocare financiara 

FSE de 3.440 mil. €; 

 Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

(POCA), cu o alocare financiara FSE de 659 mil. €. 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 

Obiectivul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este de a 

consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana prin diminuarea 

dezechilibrelor regionale. 

FEDR finanteaza: 

- ajutoare directe pentru investitiile in intreprinderi (in special, IMM-uri) in 

vederea crearii de locuri de munca durabile; 

- infrastructuri legate, in special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, 

mediu, energie si transporturi; 
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- instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare 

regionala etc.) destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze 

cooperarea intre orase si regiuni; 

- masuri de asistenta tehnica. 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) poate interveni in sprijinul 

a trei noi obiective de politica regionala: 

- convergenta; 

- competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca; 

- cooperare teritoriala europeana. 

 In Romania, in perioada 2014 - 2020, FEDR finanteaza proiecte in valoare 

totala de 8,099 mld. Euro, in cadrul Programelor operationale si axelor prioritare 

aferente acestora: 

- Programul Operational Regional (POR) este finantat din FEDR, cu suma de 6,47 

mld. de euro; 

- Programul Operational Competitivitate (POC) - pentru perioada 2014 – 2020 

regiunile de dezvoltare ale Romaniei sunt incadrate in doua categorii si primesc prin 

POC:  

 regiuni mai dezvoltate (Regiunea Bucuresti Ilfov, ce include capitala 

Bucuresti); - 0,249 mld. de euro 

 regiuni mai putin dezvoltate (celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale 

Romaniei, respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest 

Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru) -1,08 mld. de euro. 

- Programul Operational Asistenta Tehnica (PO – AT ) este finantat din FEDR, cu 

suma totala de 0,3 mld. de euro. 

FEDR finanteaza si urmatoarele programe de cooperare transfrontaliera: 

 Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria 2014-2020; 
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 Programul operational comun Romania - Republica Moldova 2014 

- 2020; 

 Programul operational comun Romania - Ucraina 2014 – 2020; 

 Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Republica 

Serbia 2014 - 2020; 

 Programul Interreg V-A Romania - Ungaria 2014 - 2020; 

 Programul operational comun ''Bazinul Marii Negre'' 2014 - 2020; 

 Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria 2014-2020; 

 Programul operational comun Romania - Republica Moldova 2014 

- 2020; 

 Programul operational comun Romania - Ucraina 2014 - 2020 

 Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Republica 

Serbia 2014 - 2020; 

 Programul Interreg V-A Romania - Ungaria 2014 - 2020; 

 Programul operational comun ''Bazinul Marii Negre'' 2014 – 2020. 

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un 

instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile 

membre in implementarea Politicii Agricole Comune. 

FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, 

incepand cu 2007 si pana in prezent.  

Fondurile FEADR disponibile pot fi accesate in baza a doua documente-cheie: 

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 si Planul National 

Strategic pentru Dezvoltare Rurala. 

Bugetul total disponibil pentru finantarile prin PNDR este de 8,015 mld. de 

euro. Fondurile nerambursabile FEADR, disponibile prin PNDR 2014 - 2020, sunt 

acordate pentru dezvoltarea infrastructurii de baza din mediul rural – masura 07 si 

pentru urmatoarele tipuri de investitii private: 
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- Investitii in active fizice – masura 04; 

- Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor – masura 06; 

- Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii 

padurilor – masura 08; 

- Infiintarea grupurilor de producatori – masura 09; 

- Agro-mediu si clima – masura 10; 

- Agricultura ecologica – masura 11; 

- Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte 

constrangeri specifice – masura 13; 

- Bunastarea animalelor – masura 14; 

- Servicii de silvo-mediu, servicii climatice si conservarea padurilor – 

masura 15; 

- Dezvoltarea locala a LEADR – masura 19. 

 

Fondul de Coeziune (FC) 

Fondul de Coeziune (FC) ajuta statele membre cu un produs national brut 

(PNB) pe cap de locuitor de mai putin de 90% din media comunitara sa-si reduca 

diferentele dintre nivelurile de dezvoltare economica si sociala si sa-si stabilizeze 

economiile.  

Acesta sustine actiuni in cadrul obiectivului „Convergenta” si se afla sub 

incidenta acelorasi reguli de programare, de gestionare si de control ca in cazul FSE 

si FEDR. 

Fondul de Coeziune finanteaza actiuni care fac parte din urmatoarele 

domenii: 

- retele transeuropene de transport, in special proiectele prioritare de 

interes european definite de Uniunea Europeana; 

- mediu. 

In acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, in 

proiecte din domeniul energiei sau al transporturilor, atata vreme ce acestea 
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prezinta avantaje clare pentru mediu: eficacitate energetica, utilizarea de surse de 

energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, sprijinirea 

intermodalitatii, consolidarea transporturilor publice etc. 

In Romania, in perioada 2014 - 2020, fondul de coeziune finanteaza proiecte 

in valoare totala de 9,1 mld. euro, in cadrul Programului Operational Infrastructura 

Mare. 

 Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM) 

FEPAM este fondul pentru politicile UE in domeniul pescuitului si al afacerilor 

maritime pentru perioada 2014-2020. 

Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale si de investitii europene 

(fondurile ESI), care se completeaza reciproc si isi propun sa creeze conditiile 

necesare redresarii economice a UE, generand crestere si locuri de munca. 

Din Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM) se 

finanteaza Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 

2014-2020. 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o solutie general recomandata si 

promovata pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. 

Legea nr. 178/2010 reglementeaza modul de realizare a unui proiect de parteneriat 

public-privat. 

In comuna Oituz exista posibilitatea dezvoltarii parteneriatelor de tip public-

privat in diverse domenii, un exemplu concret fiind cel al asistentei sociale. Legea 

parteneriatului public-privat permite externalizarea unei serii de servicii si 

activitati, partenerii locali putand fi atat mediul de afaceri, cat si sectorul non-profit. 

Creditarea este o modalitate relativ simpla, din punct de vedere procedural, 

de obtinere a finantarii pentru proiectele de investitii. Costurile aferente creditelor 

sunt mari si implica si un anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare 

a datoriilor. In plus, un grad ridicat de indatorare poate reprezenta o blocare a 

posibilitatilor de investitii pe termen scurt si mediu, deoarece administratia publica 
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devine neeligibila atat pentru accesarea altor credite, cat si pentru atragerea de 

fonduri nerambursabile. 

5.2. Monitorizarea/evaluarea procesului de implementare a strategiei de 

dezvoltare locala 

Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Oituz reprezinta un document 

necesar dezvoltarii coordonate si coerente a teritoriului in ansamblul sau. 

Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie sa raspunda nevoilor de dezvoltare, 

nevoi ce evolueaza in permanenta. Prezenta comunei Oituz in vecinatatea 

municipiului Onesti face ca ritmul dezvoltarii si implicit al evolutiei nevoilor de 

dezvoltare sa fie unul accelerat. Din acest motiv, actualizarea periodica a acestui 

document reprezinta o necesitate in perspectiva unui proces de dezvoltare 

continuu.  

La baza procesului de actualizare periodica sta activitatea de monitorizare si 

evaluare a procesului de dezvoltare a teritoriului administrativ al comunei Oituz.        

Strategia de dezvoltare durabila a comunei va fi monitorizata prin intermediul unor 

rapoarte anuale elaborate de catre executivul din cadrul administratiei publice 

locale. Raportul de monitorizare va include: 

 stadiul de implementare al diverselor componente incluse in portofoliul de 

masuri/proiecte; 

 problemele identificate pe parcursul implementarii strategiei; 

 propuneri de revizuire a strategiei, daca este cazul; 

 alte aspecte relevante in cadrul procesului de implementare a strategiei de 

dezvoltare durabila. 
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VI. CONCLUZII 

Dezvoltarea comunei Oituz nu reprezinta doar o problema a autoritatii 

publice locale, ci tine si de vointa si capacitatea comunitatii locale de a se implica  

activ in realizarea  obiectivelor  strategice. 

 Strategia de dezvoltare a comunei Oituz pentru perioada 2015-2025, va 

folosi drept suport la dezvoltarea durabila a comunei, vizand cresterea calitatii vietii 

in comunitatea oituzeana. 

Comuna Oituz se confrunta cu problemele specifice unei comune in plina 

dezvoltare si autoritatile locale trebuie sa isi asume cu adevarat rolul de 

coordonator al procesului de transformare, fructificand oportunitatile de care 

beneficieaza in comparatie cu alti competitori. 

 Realizarea obiectivelor propuse este in stransa dependenta de sursele de 

finantare nerambursabile care pot fi atrase deoarece bugetul local nu are 

capacitatea de a sustine realizarea in totalitate a acestora. 

Ca o concluzie, se poate mentiona ca Strategia elaborata este realizabila in 

conditiile precizate si se va adapta cerintelor si necesitatilor ori de cate ori va fi 

nevoie, astfel incat aceasta sa fie realista si aplicabila. 

 

Initiat, 

Primar 

Bodea Gheorghe 
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                     Secretar comuna 

                                                                                                             Lefter Larisa Adela 

  

 


