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OBIECTUL LUCRARII

Prin STRATEGIA DE DEZVOLTARE PE DORAT.A MEDIE SI LUNG.A
A

COMUNEI MOACSA se stabilesc directiile de dezvoltare durabila ale

localitatiilor componente ale comunei Moac~a: Moac~a, re~edinta de comuna ~i satul
Padureni. Baza de pornire a prezentului proiect o constituie situatia actuala, adica
stadiul actual de dezvoltare a localitatii.
in realizarea acestei lucrari s-a luat in consideratie ~i schitele de amenajare
teritoriala intocmite anterior anului 1989 realizate pentru Teritoriul Administrativ al
Comunei Moac~a.
Studiile de fundamentare care stau la baza prezentei strategii de dezvoltare sunt
planurile de amenajare urbanistica intocmite pentru teritoriul administrativ in
perioada 1989-2007, respectiv schite de amenajare urbanistica, planuri de urbanism
general intocmite periodic in intervale de 5-7 ani, planurile urbanistice zonale
intocmite pentru zonele aflate in intravilanul marit al localitatilor ~i pentru zonele
situate in extravilanul localitatilor comunei Moac~a. Datorita existentei acestor
studii, putem considera ca exista baza de date suficienta pentru elaborarea acestei

strategii de dezvoltare durabila.

Cadrul legislativ, necesitatile populatiei

~1

a

administrati_ei locale au avut un rol determinant in inceperea acestei lucrari. Prin
posibilitatea unui proiect de dezvoltare durabila se ive~te posibilitatea unei noi ere in
evolutia in timp ~i spatiu a teritoriului administrativ, ceea ce confera posibilitatea unei
dezvoltari a nivelului de trai ~i bunastare a populatiei. "viitorul nu poate Ji conceput
Jara dezvoltarea localita(ii ~i punerea in aplicare a planurilor de dezvoltare"(Orban
Balazs).

Interesul populatiei, necesitatile lor, precum ~i credinta edililor comunei in
dezvoltarea dinamica ~i durabila a comunei sunt motive suficiente pentru a justifica
modul de abordare a prezentului proiect. Datorita faptului ca Planul Urbanistic
General, intocmit in 2006 pentru teritoriul administrativ al Comunei Moac~a a fost
elaborat ~i aprobat recent, exista deja proiecte de dezvoltare conturate vizibil in
respectivul PUG. Comuna Moac~a are teritoriul administrativ bine definit, neexistand
probleme de delimitare administrativ-teritoriale ale comunei.Actuala comuna Moac~a
a fost mfiintata in anul 1968 prin unirea a trei localitati: Moac~a, Padureni(Be~eneu)
~i Eresteghin. Prezentul proiect va cuprinde principalele linii de dezvoltare durabila a
localitatilor pentru perioada 2008-2020, precum ~i principalele modalitati de
dezvoltare durabila m perioada respectiva.
Prezenta strategie trebuie sa constituie un instrument de baza, pe baza caruia
administratia publica locala hotara~te initierea de proiecte ~i initiative de dezvoltare
menite sa faciliteze dezvoltarea durabila a localitatilor comunei.
SURSE DE DOCUMENTARE
in procesul de realizare a prezentei STRATEGIA DE DEZVOLTARE PE
DURATA MEDIE SI LUNG.A A

COMUNEI MOACSA au fost analizate

studiile ~i lucrarile elaborate in deceniile trecute, ~i care se refera la stadiul de
dezvoltare a localitatilor Moac~a ~i Padureni. Principalele studii, planuri ~i
lucrari sunt urmatoarele:

•

"PLANUL

DE

AMENAJARE

A

TERITORIULUI

JUDETULUI
,

COVASNA"
•

"PLANUL URBANISTIC GENERAL al Comunei Moac~a, etapa I, - SC PROJECT
COVASNA S.A - 1999"

•

Strategia sociala ~i economica a judetului Covasna 2005- 2013

• Planul Local de Actiune pentru Protectia Mediului Covasna(2006)
colectiv APM Covasna (coordonator ing.ecol. Hobincu Zoltan Albert)
• Planul Regional de Actiune pentru Medin Regiunea 7C 2007-2013 colectiv Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu
• Obiective ~i actiuni privind dezvoltarea economica ~i sociala a judetului ~i
a localitatilor in perioadele 1995-1999, 2000-2004, 2004-2008 intocmite de
Prefectura Judetului Covasna & Consiliul Judetean Covasna

Surse statistice
Datele statistice utilizate in prezentul proiect au fost furnizate de Directia
Judeteana de Statistica ~i cuprind datele statistice ale ultimului recensimant
oficial, eel din 2002, respectiv datele statistice estimate pentru anul 2005, precum
~i unele date statistice

furnizate de Directia de Urbanism, Amenajare

a

Teritoriului ~i Lucrari Publice din cadrul Consiliului Judetean Covasna. La
partea de memoriu general s-a folosit ~i baza de date din alte studii de
specialitate elaborate in perioada 1999-2007 (agricultura, economic, studii de
protectia mediului, strategic de mediu, studii despre circulatie, dezvoltarea
turismului, studii de administrare a zonelor ocrotite ~i cu valori naturale etc.).

2.STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE
2.1. EVOLUTIA ISTORICA. AL COMUNEI MOACSA

Comuna Moac~a este una dintre cele mai vechi zone populate ale Judeµilui
Covasna. Situata la interferenta a doua arii umanizate: depresiunea Targu Secuiesc ~i
zona ~esului Campul Frumos, teritoriul comunei a fost locuit inca din cele mai vechi
timpuri. Marturii ale popularii stravechi ale comunei sunt vizibile in multe dintre
monumentele istorice situate ill teritoriul administrativ al comunei.

in

perioada

anterioara anului 1968, pe teritoriul administrativ au existat patru localitati: Padureni,
Moac~a, Eresteghin ~i Dalnic.

in anul

1968, s-a illfiintat, conform deciziei Biroului Politic al PCR Covasna,

Comuna Moac~a, care cuprindea comunele pana atunci separate Moac~a, Padureni,
Dalnic ~i Eresteghin.

in

urma contopirii a patru unitati teritorial administrative,

re~edinta de comuna a fost transferata in localitatea Moac~a.

in perioada 1968-1989 s-a mentinut aceasta situatie artificiala. Dupa revolutie
s-a pus problema divizarii celor trei localitati, dar datorita faptului ca imigrarile ~i
sistemul de distrugere a localitatilor din perioada comunista a desfiintat aproape ill
totalitate cele doua localitati mici (Padureni ~i Eresteghin ), a fost mentinut situatia din
perioada anterioara anului 1989. Acesta a fost o decizie buna, datorita faptului ca cele
doua localitati anexe re~edintei de comuna nu au in prezent o viabilitate care sa ateste
faptul ca ar putea forma unitati administrativ-teritoriale separate.Datorita regimului
de sistematizare ~i reorganizare teritoriala a comunei, ill perioada 1968-1989
localitatea Eresteghin a fost practic desfiintata, actualmente fiind parte componenta a
localitatii Moaqa.in anul 2004 prin referendum s-a decis formarea comunei Dalnic,
care cuprinde localitatea Dalnic. Comuna Dalnic a fost infiintata prin HG
nr....... ./2004

in prezent Comuna Moac~a ocupa o suprafata totala de

35,17 Km 2 , respectiv
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In perioada premergatoare despaqirii localitatii Dalnic, s-a efectuat delimitarea
teritorial administrativa a comunelor Moac~a ~i Dalnic, existand proces verbal de
delimitare administrativ-teritorial ale celor doua comune. La despaqirea localitatii
Dalnic de comuna Moac~a s-a luat in consideratie urmatoarele aspecte de ordin
social-economic:
• Aplicarea Legii 18/1991, Legii 1/2000 precum ~i a altor acte normative de
reconstituire a proprietatii (limita CF nu corespunde cu limita teritorial
administrativa a celor doua comune, anterior anului 1968 -

acest fapt se

datoreaza instrainarilor ~i schimburilor de teren efectuate intre proprietarii
inainte de 1945) Totu§i trebuie mentionat, ca limita CAP Moac§a §i CAP
Dalnic a urmarit inca de la inceputul infiintarii CAP-lui limita terenurilor
avand majoritari proprietari din Moac~a, respectiv Dalnic.
• Impaqirea a altor resurse econormce in raport cu numarul de locuitori ~•
potentialul economic a localitatilor.

2.2 CADRUL NATURAL

.

.

Teritoriul administrativ al comunei se situeaza la interferenta dintre trei unitati

geografice: Depresiunea Targu Secuiesc, Depresiunea Campul Frumos §i Muntii
Bodoc. Pozitia geografica a comunei reflecta o varietate morfologica deosebita: de la
zona muntilor pan.a la zona de ~es ~i albii majore cu relief de lunca toate formele de
relief se regasesc in teritoriul administrativ. Din punctul de vedere al umanizarii, cea
mai importanta zona populata este cea a dealurilor submontane din zona munfilor
Bodocului, aici se afla vatra celor doua localitati; Moac~a (inclusiv Eresteghin) ~i
Padureni. Cele mai mari altitudini din comuna sunt situate in creasta muntilor Bodoc
(la limita administrativ-teritoriala cu comunele Bodoc §i Cernat). in zona locuita a
comunei cea mai inalta culme este Pivnitele Mari, punctul geografic central al

judeµilui Covasna. Litologia este data de roci sedimentare cutate (fli~ul carpatic).in
zona de ~es al teritoriului administrativ litologia este data de roci sedimentare fine,
aluviuni submontane: argila, pietri~ ~i nisip. Varietatea pedologica este determinata
de clima, roca ~i vegetatie. Pe teritoriul Comunei Moac~a intalnim aproape toate
tipurile de soluri din zona montan-depresionara.in partea sudica, sud-estica ~i estica a
comunei intalnim argiluvisoluri, avand fertilitate buna (clasa II-III de calitate).
Cemoziomurile intalnim in zona ~esului Campul Frumos in partea sud-vestica a
comunei. in zona de coline ~i zona submontana intalnim soluri brune ~i brun-ro~cate,
iar in partea nord-vestica a teritoriului administrativ avem soluri brune ~i cenu~ii de
padure. in albia majora a cursurilor de apa intalnim soluri hidromorfe, iar pe valea
paraurilor Padureni ~i Reci intalnim soluri slab evoluate (vertisoluri de tip turba cu
fertilitate scazuta).
Vegetatia, determinata de relief, litologie ~i clima este una variata, avand multe
elemente care <listing zona comunei Moac~a. Fiind situata la contactul intre trei
elemente de relief majore din judeµil Covasna, intalnim o vegetatie variata, care
reprezinta toate cele trei zone geografice.
Din punct de vedere biogeografic, majoritatea teritoriului administrativ se afla
la interferenta dintre microregiunile geografice Muntii Bodoc, Depresiunea
Tg.Secuiesc ~i Campul Frumos, fiind una dintre cele mai importante zone
vegetationale ale Judetului Covasna. in zona de ~es

intalnim in majoritate

covar~itoare vegetatie antropizata, campiile primare fiind transformate in terenuri
agricole. Terenurile forestiere ~i de p~une reprezinta tipul de vegetatie dominanta in
comuna. Fagul domina etajul vegetational al padurilor, la altitudinile de peste 700800 m, in nord-vestul teritoriului administrativ intalnim paduri de amestec fagra~inoase.in zona culmii Pivnitele Mari intalnim o vegetatie de stepa montana
formata pe colinele din zona submontana a muntilor Bodoc.
Fauna este una caracteristica etajului vegetational al padurilor de fag ~i de
amestec fag-ra~inoase. Animalele caracteristice ale acestei zone montane sunt: cerbul
carpatin, ursul, rasul, vulpea, lupul, vulturul de padure, ~oimul, etc.
Hidrografia comunei este densa. Densitatea retelei hidrografice este data de

multimea cursurilor de apa, care ill majoritate covar~itoare fac parte din reteaua
hidrografica a Raului Negru, afluentii principali de ordinul II sunt paraul Reci ~i
paraul Padureni. Aceste cursuri de apa au debite scazute in doua dintre cele patru
anotimpuri: vara ~i toamna, iama ~i primavara datorita alimentarii pluvio-nivale au
valori de debite mai ridicate. Paraurile din bazinul Oltului sunt situate in partea
vestica a teritoriului administrativ, ~i sunt scurte cu debite scazute pe tot parcursul
anului. Datorita faptului ca apele curgatoare de pe teritoriul comunei sunt cursuri de
apa de rang inferior, in comuna nu exista post hydrometric pe cursuri de apa, dar se
efectueaza masuratori de debit, datorita existentei barajului ~i a lacului de acumulare
Padureni.ln localitatea Moac~a exista o statie de pompare a apei, administrata de
A.I.F Covasna, situata in aval de barajul de acumulare de la Padureni.
Clima teritoriului administrativ este in stransa corelatie cu relieful

~1

cu

a~ezarea ill spatiu a formelor de relief, ceea ce determina influentele microclimatice
illtalnite in zona.
Data fund a~ezarea la contactul zonei montane cu zonele depresionare,
majoritatea ariilor umanizate din comuna au un climat predominant submontan ill
care predomina iama temperaturile scazute (-6 - -11 C) iar vara temperaturile ridicate,
mai ales ill perioada iulie-august (+22 - +31 C). Schimbarile globale ale climatului
cauzeaza ~i la nivel microregional bulversari ale climatului, astfel ill ultimii ani s-a
observat o cre~tere a temperaturilor medii multianuale cu cca.2 C. Temperatura medie
multianuala este de 7, 7 C, media celei mai cal de luni este de 21 c, iar media
multianuala a celei mai reci luni este de -3,5 C.
Precipitatiile medii multianuale se situeaza illtre 550-600 mm, aceste valori cresc spre
ariile montane mai illalte pana la 650 mm. impartirea pe perioade a valorii anuale de
precipitatii a suferit modificari ill ultimii ani, datorita schimbarilor globale de climat.
Astfel, majoritatea precipitatiilor cad ill lunile aprilie-mai ~i octombrie, iar cantitati
infime se inregistreaza ill lunile februarie ~i august. Vanturile predominante au
orientarea dinspre nord-est in perioada de iama, ~i sud-vest vara, o ramificatie a
Crivatului, Nemira fiind vantul predominant in perioada de iama (noiembrie-martie).

2.3RELATII IN TERITORIU - INCADRAREA IN RETEAUA DE LOCAL/TAT/
A JUDETULUI COVASNA

Judeµil Covasna cuprinde patru mari arii geografico-umane:
Microregiunea Targu Secuiesc-Covasna
Microregiunea lntorsura Buziiului
Microregiunea Baraolt
Microregiunea Viiii Oltului (Zona Sfantu Gheorghe)

Aspectul ariilor umanizate este unul echilibrat din punctul de vedere al
impar{:irii diferitelor categorii de localitati: municipii, ora~e, comune.
Astfel fiecare dintre cele patru microregiuni cuprinde eel putin un ora~, ~i eel putin
patru comune.
Cele doua microregiuni centrale (Sfiintu Gheorghe-Valea Oltului ~i Targu
Secuiesc) au in componenta lor cate un ora~ avand rangul de municipiu: Sfantu
Gheorghe ~i Targu Secuiesc.
Comuna Moac~a apar{:ine microregiunii Targu Secuiesc ~i este situata la
distanta de cca 20 Km de Municipiul Targu Secuiesc- la vest de acesta, la cca.14 km
de Municipiul Sfantu Gheorghe, ~i se incadreaza in aria de localitati care se i~ira dea
lungul axei umanizate care leaga cele doua municipii ale judeµilui: Sfantu Gheorghe
~i Targu Secuiesc.
Fiind situata la interferenta sferelor de influenta a municipiilor Sfantu
Gheorghe ~i Targu Secuiesc, acesta a determinat dezvoltarea localitatii din ultimele
secole (in defavoarea comunei).
Unitatea teritorial administrativa se situeaza in axa centrala a judeµilui, fiind
intercalata intre urmatoarele unitati teritorial administrative:
in Nord - Comuna Dalnic
in Vest - Comuna Ghidfalau
in Sud-Est - Comuna Boro~neu Mare

in Sud - Comuna Reci
in Sud-Vest - Comuna Ghidfalau
in Vest - Comuna Ghidfalau
in Nord-Vest - Comuna Dalnic
Comuna Moac~a este una dintre comunele mijlocii din punct de vedere al
numarului de locuitori ~i al extensiei teritoriale din Judeµil Covasna. Se compune din
doua localitati: re~edinta de comuna Moac~a ~i satul Padureni.
Comuna este strabatuta de DN 11 (Bra~ov-One~ti modemizat pe toata
lungimea) ~i de DJ 121 (Moac~a - Anghelu~, partial modernizat). Teritoriul
administrativ este strabatuta de linia de cale ferata secundara Sfiintu Gheorghe Bretcu, gara CFR Moac~a fiind situata la distanta de 2 km de localitatea Moac~a.
Existenta acestor cai de acces determina dezvoltarea durabila a teritoriului
administrativ.
Repartizarea categoriilor de folosinta la nivel de comuna

Pe categorii de folosinta, suprafata teritoriului administrativ al comune1
Moac~a se imparte in urmatoarele categorii de terenuri (conform situatiei actuale):
Nr.Crt Categoria de folosinta a terenului Suprafata (in Ha) Procentul ocupat din total(%)
Total teritoriu administrativ
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Suprafa(a intravilanului localitii(ilor

in conformitate cu Planul Urbanistic General al Comunei Moac~a elaborata in
anul 2006, actuala lucrare de acest gen aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al
Comunei Moac~a, situatia intravilanului localitatilor Moac~a ~i Padureni se prezinta
astfel:

LOCALITATEA MOAC~Al.~f.Ha
~
-f'1 Ha
LOCALITATEA PADURENI:
.......

2.4 POPULA'flE- ELEMENTE DEMOGRAFICE ~I SOCIALE

Evolu(ia numericii a popula(iei

Datele exacte despre populatia localitatilor Moac~a (inclusiv Eresteghin)

~1

Padureni avem inca din evul mediul, localitatea fiind una dintre cele mai vechi
populate zone din judetul Covasna. Date statistice bazate pe recensamanturi ale
populatiei avem din a douajumatate a secolului al XIX-lea, mai exact din 1850, cand
localitatea Moac~a figura cu 735 locuitori, Padureni cu

462 locuitori, iar

Eresteghinul cu 178 locuitori stabili. Cre~terea demografica a fost constanta, astfel la
recensamantul din 1941 localitatea Moac~a a avul 882 locuitori, Padureni 539, iar
Eresteghinul 240 locuitori. Perioada comunista a cauzat scaderea brusca a numarului
de locuitori din localitatea Padureni, iar desfiintarea aproape totala a localitatii
Eresteghin. Astfel la recensamantul populatiei ~i gospodariilor din 2002 numarul
locuitorilor pe totalitatea comunei a scazut pana la valoarea de 1284 (fata de 13 50
inregistrata in anul 1994).Scaderea constanta ~i depopularea localitatii Padureni se
datoreaza factorului de inbatranire a populatiei precum ~i lipsei unei strategii de
repopulare (reantinerire) a localitatii.Printr-o strategie demografica coerenta ~i bine

definita, disparitia localitatii Padureni poate fi stopata.

Structura pe grupe de vdrsta a populatiei arata un echilibru relativ stabil intre
grupele de varsta. Astfel la nivel de comuna se observa o dominanta a populatiei intre
20-54 ani (43,11%).Grupa de varsta a celor avand peste 60 ani ocupa 23,88%.
Piramida vdrstelor are baza destul de stabila, datorita cre~terii numarului
natalitatii din ultimii ani, populatia sub 20 ani ocupa 33,1 % din totalul populatiei.

in

ultimii ani, a crescut numarul natalitatilor in localitatea Moac~a, dar gradul de
inbatranire a satului Padureni a avut consecinta cre~terii ratei mortalitatii.

STRUCTURA POPULATIEI COMUNEI MO ACSA IN PERIOADA 1910-2005

Structura pe sexe a populatiei arata o u~oara dominare a populatiei de sex
feminin (51,2%) fata de populatia de sex masculin (48,8%). Acest fenomen se
datoreaza structurii ocupationale, dar se poate observa ~i din datele statistice de la
inceputul secolului XX (marea majoritate a populatiei este se ocupa de agricultura ~i
constructii).

Mi~carea naturala ~i migratorie a populafiei

In conformitate cu ultimele date statistice (anul 2005) populatia totala stabila la
nivel de comuna cuprindea 1284 locuitori, din care femei 657, barbati 627
Principalele valori demografice se prezinta astfel:
-

natalitate (nascuti vii): 15 persoane (19,26%0)- N

-

mortalitate (decedati total):14 persoane (17,9%0)- M

-

mortalitate infantila(decedati sub lan):1 persoane (0,12%0)

-

stabiliri de domiciliu in comuna:10 persoane (12,84%0)

-

plecari cu domiciliul din comuna: 17 persoane (21,82%0)

-

Stabiliri de re~edinta in comuna: 19 persoane (24,39%0) •

-

plecari cu re~edinta din comuna:15 persoane (19,26%0) •

• pina la data de 31.12.2005

Analizand aceste date, rezulta ca sporul natural (SN) este pozitiv

N-M=SN
15 - 14 = 1

Sporul migratoriu este negativ, observandu-se o descre~tere a populatiei cu 7
persoane pe anul 2005 ~i estimativ o scadere cu 7-9 persoane pe anul 2006.Aceasta
tendinta se pastreaza ~i ill 2007, fiind ~anse reale pentru o schimbare a tendintei
actuale abia in anul 2009, o cre~tere u~oara dar stabila a numarului populatiei
comunei fiind estimata doar dupa aplicarea unor programe de redresare economica ~i
sociala a comunei.
Aproximativ 43% din populatia comunei formeaza segmentul activ al
populaµei, iar 57% fac parte din categoria celor inactivi. Raportul dintre populatia
activa ~i inactiva este de 1:1,67. Datorita distantei relativ mici fata de re~edinta de
judet, din punct de vedere al nivelului de instruire, comuna Moac~a depa~e~te media
judeµilui in privinta persoanelor cu invatamant secundar ~i/sau un nivel de ~colarizare
superioara.

Activitati economice pe sectoare
SECTOR UL PRIMAR (AGRICULTURA, SIL VICULTURA, PISCICULTURA)

Agricultura este ramura ecomomica cu eel mai mare procent ocupational in
cadrul populatiei ocupate. Ramura traditionala, a avut un reviriment la inceputul
anilor 90, dar urmare a minusurilor de retehnologizare ill prezent este in regres. 0 alta
problema constituie nivelul ridicat de fragmentare a suprafetelor agricole,
actualmente ill comuna Moac~a, suprafata agricola medie fiind situata sub 1 Ha.
Acest fapt se datoreaza lipsei unei strategii de comasare a terenurilor agricole ~i a
lipsei fermelor ecologice de tip european, respectiv prezenta unor acte normative

elaborate in mod haotic, fara sa fi luat in consideratie cerintele agriculturii de
european (ex. Legea nr .18/1991, care a prevazut retrocedarea terenurilor "pe vechile
amplasamente" - neluand in seama existenta unor suprafete mari, care puteau folosite
drept punct de pomire in agricultura de tip ferma-extensiva).

CRESTEREA ANIMALELOR
Comuna Moac§a dispune de suprafete relativ mici de pa~une ~i :ranete,
majoritatea acestor tipuri de terenuri agricole au fost cedate comunei Dalnic (conform
procesului verbal de delimitare administrativ-teritoriala). Totu~i suprafetele existente
ofera cantitati importante de produse furajere pentru cre~terea animalelor existente
actualmente in comuna. Astfel, totalul suprafetelor de p~une est@ de .. ~.:.:: ...Ha, iar
ianetele totalizeaza o suprafata de ...S.?t .. Ha.

SECTORUL SECUNDAR (INDUSTRIA)
Anterior anului 1989 in comuna Moac~a nu au existat unitati industriale,
singurele unitati mici fiind cele din industria de exploatare a lemnului. Nici dupa anul
1989 nu s-au infiintat unitati industriale pe teritoriul comunei.

in prezent singura

posibilitate de a crea locuri de munca in industrie este infiintarea unei unitati de
prelucrarea a materiilor prime din agricultara ~i industria materialelor de constructii,
unitati ale industriei u~oare, unitate de morarit §i panificatie, unitati ale industriei
me§te~ugare~ti ~i artizanale. Un segment important al industriei in comuna este

industria construc(ii/or, ramura care a avut o dezvoltare intensa in ultimii ani datorita faptului ca in zona lacului de acumulare Padureni s-a infiintat o extinsa zona
de agrement (care necesita sistematizare §i dotare cu infrastructura lineara). Prin
existenta unor proiecte majore de infrastructura ~i dezvoltare regionala care necesita
constructii importante, se prevede faptul ca aceasta ramura va absorbi majoritatea
~omerilor §i a persoanelor active fara loc de munca in urmatorii ani. Se preconizeaza
faptul ca, prin dezvoltarea turismului §i a serviciilor turistice, o mare parte a fortei de
munca ocupate in agricultura va fi transferata in sectorul tertiar in perioada 20092015.

.

SECTORUL TERTIAR

Acest sector economic a avut cea mai semnificativa dezvoltare in perioada
1989-2006. Prin infiintarea zonei de agrement Padureni-Moac~a, s-au executat o serie
de investitii private in turism.
in perioada de pre-aderare ~i post-aderare a Romaniei la Uniunea Europeana
sunt necesare initierea unor ample proiecte prin finantfu"ile exteme ~i inteme care vor
facilita dezvoltarea dinamica a turismului ~i a serviciilor in comuna Moac~a (proiecte
de infrastructura din finanta_ri comunitare, proiecte de amenajare a spatiului, proiecte
de redresare a mediului natural in zona lacului Padureni, etc.).
SECTORUL SERVICIILOR SPECIALE

in prezent acest sector cuprinde doar putine unitati econom1ce ~1 persoane
fizice autorizate, dar exista ample proiecte de dezvoltare a acestui sector de activitate
(birouri de turism pot fi infiintate prin parteneriat public/privat, centru turistic pentru
tineret etc.).

TRANSPORTUL ~I COMUNICATIILE

Comuna Moac~a este strabatuta de drumul judetean DN 11 (Bra~ov-One~ti),
care strabate teritoriul administrativ in directia SV-NE ~i este un drum modemizat cu
latimea carosabilului de 12 m. Este principala artera de legatura a comunei, prin care
se realizeaza legatura unitatii teritoriale cu restul localitatilor din depresiunea Targu
Secuiesc ~i depresiunea Campul Frumos.
in interiorul comunei

prin DJ 121A (Moac~a - Anghelu~) se realizeaza

legatura intre comuna ~i Comuna Ghidfalau. Este un drum modernizat partial, aflat in
stare buna, care poate fi amenajat in perspectiva dezvoltarii zonei propuse ca arie
protejata: Pivnitele Mari (ca rezervatie peisajistica). Comuna este strabatuta de linia
de cale ferata Sfantu Gheorghe-Bretcu, dispune de o statie de cale ferata la o distanta

de 2 km de localitatea Moac~a, o mare parte din transportul de persoane fiind deservit
de calea ferata, precum ~i de transportul cu microbuze ~i autobuze existente din
centrul microregional Sfantu Gheorghe ~i care transporta foqa de munca intre
unitatile de industrie u~oara ~i comunele din aria de influenta a municipiului.
Transportul de marfa este deservit de societati comerciale particulare din regiune.

NECESITA.TI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI

in urma consultarilor publice
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a unor discutii publice legate de Planul

Urbanistic General, ~i strategia de dezvoltare a comunei Moac~a, cu cetatenii
comunei, cu speciali~ti in diferite domenii de activitate, cu reprezentantii
administratiei publice locale ~i judetene au fost formulate urmatoarele necesitati ~i
optiuni:
a.Necesitatea solutionarii problemelor legate de mediul inconjurator.Aceste probleme
pot fi solutionate in cazul in care:
-

se realizeaza retelele centralizate de canalizare pentru localitatile Moac~a ~i
Padureni cu statie de colectare a apelor menajere propus in zona sudica a
teritoriului administrativ.

-

se realizeaza controlul asupra defri~arii masive a fondului forestier, prin punerea
in posesie a terenurilor impadurite conform legilor proprietatii (cu posibilitatea de
a infiinta prin parteneriat public privat a unor zone de "pare montan" cu poteci
turistice amenajate, care pot fi infiintate cu celelalte comune din zona muntilor
Bodoc)
se realizeaza reteaua de apa pluviala a localitatilor Moac~a ~i Padureni, pnn
urmare se stopeaza poluarea apelor de suprafata ~i a panzei freatice (o importanta
deosebita are acest element in stoparea poluarii zonei de agrement Padureni-Lacul
Padureni).

-

se infiinteaza in colaborare cu comunele Reci ~i Boro~neu Mare a unui centru
regional de colectare a gunoiului. Pe teritoriul comunei poate fi infiintata un punct
de colectare a de~eurilor metalice feroase ~i neferoase (in zona Garii CFR Moac~a

- existand pentru o suprafaµi de 2 ha Plan Urbanistic Zonal cu specificatie: pentru
centru de colectare a metalelor feroase ~i neferoase) precum ~i puncte de colectare
pentru materialele reciclabile ~i in colaborare cu unitatile ~colare poate fi inceputa
curatirea albiei cursurilor de apa existente in comuna
-

valorificarea rumegu~ului ~i a de~eurilor provenite din activitati de exploatare
forestiera prin vanzarea acestor de~euri catre unitati de prelucrare din regiune
(centrale termice care functioneaza pe baza de de~euri forestiere)

b.Revitalizarea ~i redresarea economica ~i peisagistica a comunei. Acesta se poate
solutiona prin:

-

rezolvarea problemelor dreptului de proprietate asupra unor terenuri ~i imobile din
localitate (mai ales cele care privesc ~i unele zone cu interes turistic ~i/sau
cultural)

-

realizarea unor reparatii ~i modernizari la infrastructura turistica, reamenajarea
zonei lacului de acumulare Padureni (in cazul in care acest bun imobil va trece in
proprietatea sau folosinta administratiei publice locale, pot fi realizate investitii
din fonduri comunitare pentru revitalizarea zonei de agrement, precum ~i pentru
reamenajarea sistemului de irigatie Padureni-Moac~a).

-

infiintarea unor zone pentru investitii agro-turistice, pentru investitori din domeniu
(o astfel de zona ar fi zona a lacului de acumulare Padureni, precum ~i valea
paraului Padureni, in aceasta zona ~i realizarea unui skanzen modern prm
parteneriat public-privat-pentru turism ecvestru, turism de week-end, etc.)

-

delimitarea unor zone de utilitate publica pentru parcuri de recreere (poteca
ecologica pentru ~colari, langa eel existent la Padureni etc.) ~i terenuri de sport
(terenuri pentru hipism, terenuri de golf, traseu de orientare turistica, pentatlon
modern, zona de ~trand amenajat etc.).

c.Dezvoltarea turismului rural in cadrul comunei, avand in vedere mediul natural ~i
antropic de atractie majora din punct de vedere turistic.Poate fi solutionata prin:

-

introducerea in intravilanul localitatii Moac~a sub forma de zona agro-turistica a
unei pa.qi din valea paraului Padureni pentru pensiuni agro-turistice ~i centru de
recreere, tabere ~colare, amenajari piscicole, piste de cross-country etc.

- realizarea unor constructii majore (moteluri,pensiuni ~i case cu cheie) din fonduri
publice ~i/sau private, sau prin parteneriat public-privat din fonduri comunitare
accesabile.
-

acordarea de facilitati locale pentru societatile comerciale de profil turistic care
investesc in comuna (mai eles pentru cele care investesc in localitatea Padureni in
reamenajarea unor case vechi)

- infiinµrea a unui centru de turism la Moac~a, coordonator al activitatilor de profil
din zona Padureni-Moac~a-Pivnitele Mari

d.Infiintarea unor zone agro-industriale in localitatea Moac~a (mai ales in zona DNl 1
~i a statiei CFR Moac~a), pentru a facilita stabilirea in localitate a unor societati
comerciale avand profilul industrie u~oara ~i de prelucrare a materiilor prime din
agricultura ~i silvicultura (se poate realiza conexiunea cu un centru de colectarea a
ciupercilor ~i a fructelor de padure cu efect social important asupra segmentului activ,
aflat in ~omaj al populatiei).

e.Redresarea demografica poate fi solutionata prin:
-

acordarea unor facilitati locale pentru familiile tinere din zona Sfantu Gheorghe
care se stabilesc in localitate

- realizarea unor acorduri cu unitati de finantare (banci private ~i/sau fonduri de
investitii, etc.) in vederea cumpararii de catre administratia publica locala a unor
imobile in localitatea Padureni pentru locuinte de serviciu
infiintarea unui centru de educatia mediului inconjurator in cadrul localitatii
(achizitionarea de catre administratia publica locala a unui imobil din localitatea
Padureni, unitate care sa duca mai departe traditiile fenomenului "Pro-Natura" in colaborare cu centrul turistic "Tabara de ~colari de la Padureni" aflata in
administrarea Directiei Judetene de Tineret Covasna)

f.Infiinµrrea unor noi unitati de prestari servicii ~i comert in special in zona Lacului
Padureni ~i in zona centrala a localitatii Moac~a.

g.Infiinµrrea unor centre pentru recreere ~i sport in localitatea Moac~a, precum ~i
reamenajarea terenului de sport existent in localitate (prin obtinerea unor finantari
guvemamentale ~i comunitare pentru proiectele: Sala de sport Moac~a ~i teren de
fotbal, respectiv terenuri de joaca ~i recreere rurala Moac~a ~i Eresteghin)
h.Implementarea proiectelor ANL in comuna in vederea construirii de blocuri de
locuit tip ANL.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE TERITORIALA-URBANISTICA
PROPUNERILE DE DEZVOLTARE A COMUNEI MOAC~A
MARCAREA PROBLEMELOR SPECIFICE ALE LOCALITA.fILOR
COMPONENTE ALE COMUNEI

.

Datorita existentei acestor studii de fundamentare in domeniul dezvoltarii
teritorial-urbanistice, putem considera ca exista baza de date suficienta pentru
implementarea unor idei de dezvoltare in acest domeniu. Cadrul legislativ,
necesitatile populatiei ~i a administratiei locale au avut un rol determinant in trasarea
acestor idei de dezvoltare. Prin posibilitatea unei strategii de dezvoltare se ive~te
posibilitatea unei noi ere in evolutia in timp ~i spatiu a teritoriului administrativ, ceea
ce confera posibilitatea unei dezvoltari a nivelului de trai ~i bunastare a populatiei.
Interesul populatiei, necesitatile lor, precum ~i credinta edililor localitatii in
dezvoltarea dinamica a comunei sunt motive suficiente pentru a justifica modul de
abordare a unor propuneri in acest domeniu.
Actualmente, pentru teritoriul administrativ al comunei Moac~ exista o baza
topografica-cadastrala invechita. Ultimele planuri topografice la scara I :5000 au fost
elaborate de IGCFCOT in anul 1973.Aceste planuri cadastrale au fost reactualizate cu
ajutorul ortofotoplanurilor digitalizate, scara I :5000 elaborate de Institutul Geodezic
in perioada 1999-2003. Ca urmare propunem realizarea unui proiect de finantare din

fonduri comunitare pentru realizarea cadastrului general al extravilanului
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intravilanului comunei Moac~a, proiect care poate fi realizat in perioada 2008-2012
prin remasurarea ~i reidentificarea pe teren a proprietatilor de fond funciar ~i a
proprietatilor din intravilanul construibil al localitatii, ~i realizarea unei haze de date
topografice digitale. Un astfel de proiect, finantat din fonduri europene poate fi cuplat
la sistemul local de impozitare a terenurilor ~i proprietatilor, precum ~i cu o baza de
date a fondului funciar care sa cuprinda date ~i informatii cu privire la calitatea ~i
valoarea evaluata a terenurilor.
Datorita ineficientei sectorului primar, ca urmare a suprafetelor agricole mici,
este necesara realizarea unui proiect de comasare (din fonduri comunitare
nerambursabile accesibile prin proiecte europene) a terenurilor agricole, comasare
care sa se realizeze in beneficiul agricultorilor ~i a eficientei agriculturii. Se prevede
ca prin realizarea unui proiect de comasare se va ajunge in perioada 2008-2020 la
cre~terea suprafetei parcelelor de la 0,34 Ha cat este suprafata medie actualmente la
10 Ha in cazul terenurilor arabile ~i de la 1,4 Ha la 25 Ha in cazul terenurilor avand
categoria :faneata ~i pa~une.
in cazul terenurilor forestiere, pa~uni impadurite ~i terenuri defri~ate, se
prevede accesarea unor fonduri speciale pentru reabilitarea acestora ~i replantarea
terenurilor cu pericol de alunecari de terenuri. in perioada 2008-2010 este obligatoriu
rezolvarea situatiei juridice a drumurilor forestiere, pentru a avea acces la fondurile
destinate reabilitarii acestor categorii de drumuri (proiecte de finantare pot fi depuse
de administratia publica locala dupa transferul acestor drumuri de la Romsilva SA la
administratia publica locala).
Delimitarea zonelor functionale (zonelor propuse pentru zone rezidentiale noi,
zonei agro-industriale, zonei industriale a materialelor de constructii, zonelor
turistice, ~i zonelor propuse pentru rezervatie peisajistica Pivnitele Mari etc) este
important sa se realizeze anterior anului 2009, prin cooptarea propunerilor venite din
partea populatiei, a speciali~tilor ~i a administratiei publice locale.
Toate acestea constituie conditiile unei dezvoltari urbanistice continua
benefica a comunei.
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Evolutie posibila, prioritati

Comuna Moac~a reprezinta una dintre comunele care prezinta posibilitati reale
de dezvoltare in viitor. Dezvoltarea durabila a comunei ~i a localitatilor Moac~a ~i
Padureni va depinde de gradul de implementare cu care vor fi aplicate in viitor
proiectele ~i studiile urbanistice, precum ~i propunerile din prezenta strategie de
dezvoltare. Cele mai importante atuuri ale unei perspective de dezvoltare sunt
urmatoarele:
- existenta unui teritoriu administrativ relativ extins, cu surse economice deosebit de
bogate
- existenta unor resurse extraordinare ale diferitelor forme de turism (agroturism,
turism sezonier, turism acvatic, turism montan, turism ecvestru etc.)
-existenta unor resurse ale solului determinante in dezvoltarea durabila a localitatilor
(ex.fond forestier deosebit de pretios, terenuri agricole cu fertilitate ~i productivitate
relativ ridicata, resurse hidrologice bogate)
-

drumuri de acces de buna calitate ~i pozitia geografica deosebit de avantajoasa (la
distanta aproape egala de

Chichi~ ~i Targu Secuiesc, respectiv la interferenta a

doua unitati regionale: Depresiunea Targu Secuiesc ~i Depresiunea Campul
Frumos)
-

populatie relativ tanara ~i potential uman valoros

-

existenta unor traditii in agro-turism, industria de prelucrare a materiilor prime din
agricultura ~i silvicultura

-

mediu construit valoros ~i sanatos

- traditie
, in zootehnie

Propunerile de dezvoltare durabila a comunei trebuie obligatoriu sa se axeze pe
posibilitatile economice ale unitatii teritorial administrative, cu concentrarea
dezvoltarii pe mai multe ramuri de activitate. Totodata trebuie evitata axarea
dezvoltarii pe anumite prioritati, dat fiind multitudinea posibilitatilor de dezvoltare a
comunei Moac~a.

In domeniul amenajarii teritoriului §i urbanismului, prioritatile de baza propuse
pentru localitatea Moac§a sunt:
a.Asigurarea utilitatilor
-extinderea §i modemizarea retelei de apa potabila care sa asigure alimentarea cu apa
potabila a gospodariilor din localitate (perioada 2008-2009)
-realizarea unei retele centralizate de canalizare menajera ~i pluviala, prin care se va
evita poluarea mediului inconjurator (perioada 2008-2009)
-modemizarea retelei stradale din interiorul localitatii din fonduri comunitare
obtinute prin proiecte de finantare (perioada 2008-2011)
-extinderea retelei de gaz de consum a localitatii in scopul racordarii unitatilor
turistice §i a constructiilor care se vor edifica in zona lacului Padureni la reteaua
centralizata de gaz metan.
-realizarea unui §trand in aer liber in zona lacului Padureni cuplat cu un pare de
recreere §i centru turistic.
-reamenajarea potecilor montane §i a drumurilor forestiere din comuna
- realizarea unor drumuri pentru circulatia vehicolelor agricole, prin care se va
rezolva problema circulatiei acestor vehicule pe DN 11 (realizarea unui proiect de
ocolire a circulatiei pe DNl 1 pentru vehiculele agricole ~i de tractiune animala pentru
localitatea Moac~a)

PROPUNERI DE DEZVOLTARE ECONOMICA
Datorita resurselor umane §i naturale inbel§ugate (terenuri agricole cu clasa de
calitate superioara, clasele II ~i III de calitate, fond forestier masiv §i relativ compact
in zona vaii paraului Padureni, resurse hidrologice bogate, mediul construit valoros §i
relativ bine pastrat, potentialul uman valoros §i relativ tanar, etc.) comuna Moac§a are
§anse reale pentru o dezvoltare perspectivica de durata in ceea ce prive§te activitatile
umane.

Dezvoltarea activitatilor
umane
,

Dezvoltarea activitatilor umane nu poate fi tratata fara o comparatie a situatiei
din viitor cu cea actuala, precum ~i fara o analiza a evolutiei celor patru sectoare
economice existente. In privinta sectorului primar (agricultura, silvicultura,
piscicultura) putem spune ca fata de majoritatea comunelor de aceea~i marime
comuna Moac~a are unele avantaje, valorificate pana in prezent in proportie mica, dar
importante in implementarea unei agriculturi modeme, eu-conforme.
Totu~i putem observa anumite minusuri fata de comunele din zona. Printre
acestea ar fi: numarul extrem de ridicat al parcelelor agricole, suprafetele de teren
arabile restranse in comparatie cu alte comune din jur (ex.Comuna Ghidfalau),
terenuri forestiere restranse ~i de calitate scazuta.
Atuurile unei agriculturi profitabile ~i modeme sunt urmatoarele: potential
pedologic, fond forestier valoros, masa biologica valoroasa (mai ales la bovine ~i
cabaline), prezenta unui relief agricol variat (campie aluvionara, vai largi benefice
pentru piscicultura) dealuri submontane neerodate ~i cu bine intretinute.
Toate aceste elemente prevad un viitor prosper agriculturii, se preconizeaza, ca
aceasta ramura economica va fi principala sursa de materii prime pentru activitatile
de prelucrare agro-industriala. Avand un fond forestier valoros, compact ~i relativ
tanar se preconizeaza un model de exploatare ~i intreµnere rationala (prin
reamenajarea drumurilor forestiere ~i infiintarea de parcele pentru puieti din fonduri
comunitare ~i guvemamentale).
Sectorul secundar nu are ~anse sa devina ramura ocupationala in comuna,
datorita lipsei totale a investitiilor in domeniu. Dar poate fi dezvoltata prin
implementarea unor proiecte de realizare a investitiilor agro-industriale (in special
cele care are ca profil: prelucrarea materiilor prime din agricultura). Ramurile posibil
a se dezvolta in viitor sunt: industria materialelor de constructii, industria u~oara ~i
artizanala, industria de prelucrare a lemnului ~i a materialului lemnos.
Sectorul tertiar, adica serviciile, poate deveni in perioada previzibila cea mai
prospera ramura economica.

Prin reabilitarea,retehnologizarea ~i extinderea turismului ~i a ramurilor
acestuia se prevede faptul ca va obtine cele mai importante fonduri comunitare ~i va
avea cea mai ampla evolutie.
in ceea ce prive~te sectorul serviciilor speciale, se prevede ca acesta va avea o
ampla dezvoltare in comuna, fiind o necesitate obligatorie in perioada post-aderare al
UE.Fiind o ramura de activitate multispectrala, foarte probabil va fi vizibila prin
dezvoltarea activitatilor legate de serviciile informatice, bancare, servicii de planning
~i informare.
Conform scenariului de dezvoltare durabila, propunem urmatoarele directii de
dezvoltare (in ordinea prioritatilor ~i necesitatilor):
Agricultura poate fl dezvoltata prin:

realizarea comasarii terenurilor agricole pnn comasarea parcelelor de m1c1
dimensiuni, mai ales in zonele de ~es (zona estica ~i sudica a teritoriului
administrativ) - prin aceasta comasare vor fi infiintate parcele agricole de 10-20
Ha, cerinta obligatorie pentru o agricultura de tip ferma (acest proiect poate fi
realizat prin accesare de fonduri europene nerambursabile)
-

amenajarea drumurilor agricole ~i a drumurilor ocolitoare de acces la zonele cu
activitate agricola (mai ales in zona in care tranziteaza DNl 1 localitatea Moac~a ~i
zona Eresteghin)

-

infiintarea unor ferme zootehnice ecologice (porcine, bovine, taurine) in partea SE
a localitatii (in zona fostului CAP Moac~a)

-

procurarea cu ajutorul unor fonduri comunitare a masei zoogenetice de calitate
(reabilitarea centrului zoo-genetic existent in localitate, sau infiintarea unui centru
zoo-medical nou)

-

construierea unor sere agricole in vederea implementarii legumiculturii modeme
(in partea S, SE a localitatii Moac~a)

Activita(ile industriale potfl dezvoltate prin:

-

dezvoltarea industriei u~oare ~i artizanala

-

infiinµrrea unor areale in vederea dezvoltarii industriei de prelucrare:

a. realizarea unei unitati de prelucrare a laptelui
b. realizarea unui centru de colectare ~i prelucrare a cartofului
c. infiintarea unei unitati de prelucrare a carnii
d. infiintarea unui centru de colectare ~i prelucrare a fructelor de padure
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a

ciupercilor

Activitli(i legate de construc(ii potfl dezvoltate prin:

-

fiind ramura cu eel mai mare profit realizabil in urmatorii 5-10 ani, realizarea unor
societati pe actiune pe baza parteneriatului public-privat, incheiat intre
administratia publica locala ~i persoane juridice ~i/sau fizice din comuna sau din
microregiune (avand ca profil constructiile civile - in vederea realizarii la nivel
local a constructiilor de profil turistic)

-

acordarea de facilitati locale pentru societatile de profil din zona, care se stabilesc
in comuna (magazine en-gros, firme de executanti in urmatorii 5-9 ani)

Activitli(i in domeniul serviciilor potfl dezvoltate prin:

- infiintarea ~i/sau atragerea unor firme care au ca scop de activitate serviciile ~i
turismul
-

cumpararea din fonduri publice locale a unor imobile vechi, care pot fi incadrate
in circuitul turistic (case vechi la Moac~a ~i Padureni, respectiv imobil pentru Casa
memoriala Gabor Aron la Eresteghin)

-

infiintarea unui centru de dezvoltare a turismului rural, la Moac~a ("punct agroturistic central") in zona lacului Padureni

-

diversificarea unor servicii prin facilizarea infiintarii unor unitati comerciale ~i de
servicii noi (servicii de telecomunicatii, etc.)

-

infiintarea unui birou de servicii speciale in cadrul administratiei publice locale
avand ca profil intocmirea proiectelor de finantare in domeniul turismului ~i agro-

turismului
-

infiintarea MUZEUL UI Casa memoriala Gabor Aron care sa cuprinda ~i o colectie
de obiecte vechi specifice locului, realizarea unui centru care sa cuprinda obiectele
istorice ~i artizanale din zona

Servicii in domeniul sanitar Ji sanitar veterinar potft dezvoltate prin:

-

modernizarea centrului medical din localitate (in cadrul unui proiect de finantare
europeana prin care se vor reabilita ~i reamenaja constructiile apaqinand
domeniului public al Comunei Moac~a).
atragerea in comuna a unor medici avand specialitatea stomatologie, pnn
acordarea de locuinte sociale ~i spatii pentru prestarea activitatii medicale de
specialitate in comuna

- infiintarea unui punct de lucru sanitar (cu specificul interventii de tip salvamar)
permanent in zona lacului Padureni, care sa deserveasca turismul din zona
- infiintarea unui centru medico-veterinar multifunctional prin construirea din
fonduri comunitare ~i partial locale a unui centru medico-veterinar in localitatea
Moac~a
- infiintarea unui centru de control al colectarii ~i valorificarii ciupercilor ~i al
fructelor de padure(sezonier) care, cuplat cu un centru de colectare, ar atrage in
comuna persoanele care se ocupa cu colectarea acestor produse, ~i ar putea oferi
locuri de munca pentru o parte din persoanele aflate in ~omaj din comuna - pentru
sezonul de iama ar putea functiona ca "Muzeu al padurilor"
Serviciile legate de comer( ~i alimenta(ie publica potft dezvoltate prin:

-

infiintarea unui restaurant traditional, in zona centrala a localitatii (bazat pe
specificul cartofului)

- infiintarea unei unitati comerciale de comert cu produse agro-industriale specifice,
produse in comuna (miere, conserve de fructe ~i legume, fructe de padure, ciuperci)
- infiintarea "bursei cartofului" - centru de colectare ~i comercializare a cartofului,
cu acces la calea feratii ~i/sau la DN 11

Activita(i legate de invafamlint $i cultura potft dezvoltate prin:

-

dezvoltarea infrastructurii educationale prin modernizarea salilor de clasa ~i a
laboratoarelor ~colare din Scoala Generala Orban Balazs ~i gradinita din localitate.

-

infiintarea unor poteci ecologice pentru ~colari in vederea realizarii proiectelor
~colare durabile (ex.~coala ecologica la Padureni)

-

infiintarea unor spatii verzi ~i zone de recreere pentru ~colari ~i pre~colari in
zonele de utilitate publica (in zona centrala, prin realizarea unui teren de joaca
curtea ~colii generale din Moac~a, respectiv in zona Eresteghin)
infiintarea unei sali de sport multifunctionale din fonduri locale ~i centrale pentru

-

jocuri cu mingea ~i alte sporturi in apropiere de terenul de fotbal din Moac~a (din
fonduri guvemamentale conform programului national de construire a salilor de
sport din mediul rural)
-

reabilitarea terenului de fotbal ~i dotarea acestuia cu peluze

~1

cladiri special

amenajate (baie, vestiare, sala de recreere, sauna, etc.)
-

infiintarea unor biblioteci electronice pentru ~colari ~i pre~colari la Moac~a, ~i prin
parteneriat public-privat in Padureni.
delimitarea ~i infiintarea unui muzeu al satului de tip "skanzen" in vederea

-

colectarii ~i pastrarii valorilor traditionale din comuna in zona de coline aflata in
versantul sudic al Pivnitelor
Mari
,
Activitafi legate de servicii speciale potft dezvoltate prin:

-

atragerea in localitate a unei banci avand profilul acordare de finantari de lunga
durata pentru proiecte din agricultura ~i industria de prelucrare, prin construire a
unui sediu de finantari in zona centrala a localitatii.

-

Infiintarea unui birou de plasare a foqei de munca in cadrul administratiei publice
locale in vederea coordonarii activitatii cerere-oferta de locuri de munca (bursa
locurilor de munca la nivel comunal).

Activita(i legate de transport $i comunica(ii pot fl dezvoltate prin:

-

as1gurarea transportului de persoane direct pe ruta Sfantu Gheorghe-Targu
Secuiesc, prin contracte incheiate cu societati comerciale de profil din judet ~i
judetul Bra~ov
reabilitarea ~i extinderea retelei de televiziune pnn cablu ill cadrul Comunei
Moac~a

PROPUNERI DE DEZVOLTARE SOCIALA ~I DEMOGRAFICA
_ Evolupa demografica ~i perspective demografice

Datorita unor fenomene demografice stabile, ill comuna Moac~a nu poate fi
prognozat un proces amplu de depopulare pentru perioada 2008-2020. Totu~i
scaderea natalitatii ~i gradul de inbatranire a populatiei pot influenta sistemul
demografic a comunei. Datorita investitiilor masive in turism, se preconizeaza o
cre~tere a populatiei temporare ill comuna (mai ales ill satul Padureni ~i in zona
turistica a Lacului Padureni).
Din punctul de vedere al grupelor de varsta, se observa o dominanta constanta
a populatiei tinere ~i de varsta medie. Avand valori ale sporului natural pozitiv, dar o
valoare infima, comuna Moac~a se distinge dintre comunele din zona. Aceste valori
ale sporului natural vor deveni negativi din moment ce gradul de inbatranire ~i
depopulare a localitatii Padureni este din ce in ce mai accentuata.
Prin procesele de dezvoltare durabila a comunei, exista ~anse reale pentru
stabilizarea populatiei tinere (sub 45 ani). Acest fapt constituie unul de perspectiva.
Se preconizeaza faptul, ca dezvoltarea economica va aduce cre~terea natalitatii ~i
stabilizarea grupei de varsta illtre 20-40 ani.
Cunoscand acest fenomen de stabilizare a populatiei, ~i efectele sale asupra viitorului
demografic al comunei, este necesar ca administratia publica locala sa trateze ca
prioritati dezvoltarea acelor facilitati care vor ridica nivelul de confort ~i trai a
populatiei, acest element fiind unul dintre factorii determinanti ill pastrarea populatiei

ective la cotele actuale.
Conditiile social-economice ale comunei, reprezinta una dintre elementele de
baza in politica demografica a comunei.
Prin aceste elemente prielnice unei dezvoltari durabile, exista ~anse reale de
atragere a unor categorii profesionale specifice in cadrul comunei (ex. medici denti~ti,
medici de familie specializati in diferite domenii de activitate, biogeografi, ingineri
de mediu, speciali~ti in domeniul PR marketing turistic, referenti turistici, referenti
sociali, ingineri agro-industriali).
Avand posibilitatea le gala de a cumpara imobile, gospodarii, sau terenuri pe
teritoriul comunei, administratia publica locala are ~anse reale de a atrage aceste
categorii sociale prin acordarea unor locuinte de servicii, sau acordarea prin
concesionare a unor terenuri pentru construirea unor locunite (loturi de parcele situate
pe ambele paqi ale DNl 1 la ie~irea din localitate - terenuri care pot fi cumparate de
la detinatorii actuali ai terenurilor din aceasta zona in scopul construirii unor parcuri
de locuinte ). Avand in proprietate suprafete de teren relativ restranse (conform listei
bunurilor apatinand domeniului public ~i privat al comunei Moac~a), ramase dupa
retrocedarea terenurilor conform legilor proprietatii, administratia publica locala are
~anse de a incheia contracte de parteneriat public-privat cu persoane fizice ~i/sau
juridice detinatori de terenuri agricole in vederea infiintarii unor unitati agroindustriale, sau de industrie u~oara, care ar atrage personalul calificat din localitatile
invecinate (Dalnic, Reci, Anghelu~, etc.).
Analiza demografica a comunei s-a realizat folosind datele existente (conform
bazei statistice de la Institutul Judetean de Statistica Covasna).Aceasta analiza a
situatiei demografice este una relevanta, reala pentru situatia actuala, <lat fiind faptul,
ca ultimele date oficiale sunt cele de la recensamantul populatiei ~i a gospodariilor
din 2002. Prognoza demografica poate fi alcatuita cu ajutorul elementelor ~i a
proceselor demografice cunoscute pentru perioada 1989-2007, dar luand in
consideratie procesele economice ~i sociale care au fost initiate sau vor fi
implementate in comuna, ~i care vor avea efectul abia peste cativa ani (proiectele de
scurta durata ~i de durata medie vor avea efecte abia peste 3-4, respectiv 5-10 ani).

Estimari ~i prognoze ale evolutiei demografice

Estimarile ~i prognozele privind evolutia demografica a populatiei comunei Moac~a
s-au realizat pentru o perioada de 15 ani, respectiv 2005-2020, utilizand doua modele
demografice:

a. MODELUL DEMOGRAFIC DE CRESTERE "TENDENTIONAL":
Pl P0+(l+R)X N
P 1 - populatia estimata
PO - populatia existenta
R - rata medie anuala de cre§tere a populatiei
N - numarul de ani pentru care se realizeaza prognoza demografica (perioada 20052020 adica 15 ani)
Rata medie anuala se calculeaza in felul urmator:
R = ✓Poo:Po-1 = 0,06 acesta reprezinta o rata medie de cre~tere de 1 %
Poo - populatia in anul 2005
Po - populatia in anul 2004
Aceasta rata medie de cre§tere este una dintre putinele situatii de cre~tere la nivel de
judet, aceste valori in majoritatea comunelor din zona inregistrand valori negative.La
nivelul populatiei rurale din Romania aceste valori au scazut de la -1,4% la 0,5%.
Estimarea demografica pe baza sporului natural (SN) in cazul Comunei Moac~a
prezinta urmatoarele valori:
Pl= 1284 (1+0,01)
Pl = 1311 locuitori prognozati pentru anul 2020
Astfel s-ar reu~i pana in anul 2020 atingerea nivelului populatiei din 1989 .Astfel s-ar
diminua efectele depopularii ~i al scaderii din perioada 1992-2004, cauzate de
efectele prabu§irii unitatilor industriale din judetul Covasna (emigrarea populatiei in
zona Bra§ov ~i in strainatate).

b.MODELUL DE CRE~TERE "INFLUENTAT":
Numarul stabilirilor de domiciliu in anul 2006 - 13 persoane
Numarul plecarilor cu domiciliul in anul 2005 - 12 persoane
Nr. locurilor de munca ocupate de persoane cu stabilire de domiciliu in anul 2006 - 9
Sporul natural pentru anul 2006 - 2
13-12+2 x 12 ani

= 30 persoane,

adica se prevede o populatie de 1320 persoane in

anul 2020.

Datorita faptului ca prm cre~terea nivelului de trai, precum ~i datorita
dezvoltarii social-economice a comunei Moac~a, personalul calificat este ~i va fi atras
in perioada 2008-2020 in comuna (in cazul implementarii unor proiecte de dezvoltare
a localitatilor Moac~a ~i Padureni), acest fenomen va cauza ample mi~cari ale
populatiei in perioada urmatoare. Prin infiintarea a noi unitati economice in cadrul
comunei va cre~te numarul celor care se vor stabili in comuna, mai ales al celor cu
stabilire de domiciliu in comuna (sezonier pentru turism, temporar pentru industria
agro-alimentara, etc.).
Acest fenomen va fi influentat ~i de preturile pietii libere imobiliare din zona.

.

Estimarea resurselor de forta de munca

La baza estimarii resurselor umane stau datele statistice actuale (oficiale cele
de la recensamantul din 2002 ~i informative de la administratia publica locala pentru
anii 2002-2007). Astfel, conform ultimului recensamant, eel din 2002, populatia
activa ocupa 43%.
In localitatea Moac~a populatia activa actualmente reprezinta 41 %, mai ridicat in
localitatea Moac~a, in scadere in localitatea Padureni. Aceasta valoare este una destul
de ridicata fata de valorile medii pe judet ~i fata de valorile inregistrate in majoritatea
localitatilor din partea vestica a Depresiunii Targu Secuiesc.

Numarul persoanelor cu un loc de munca asigurat era 330 persoane, acesta
reprezentand la nivel de comuna cca 59% din totalul persoanelor active. Pe baza
acestor date putem estima numarul persoanelor active ~i cu un loc de munca in anul
2020.

Numarul estimat al persoanelor din categoria persoanelor active in anul 2020:

1320 (numarul estimat al populatiei in 2020) x 43% =

= 567 persoane
Numarul estimat al persoanelor cu un Loe de munca in anul 2020:

567 x 59% = 334 persoane
in privinta sectoarelor ~i a ramurilor de activitate se poate alcatui o prognoza
destul de stabila, datorita cunoa~terii tendintelor de dezvoltare economica a comunei,
tendinte sustinute ~i de proiectele actuale, ~i care vor fi mentinute ~i prin proiectele de
viitor. Astfel se poate alcatui o prognoza a mi~carii foqei de munca intre sectoarele ~i
ramurile de activitate pentru perioada 2008-2020.
Aceasta prognoza insa este dependenta de situatia sectoarelor de activitate din
comuna ~i este influentata de schimbarile social-economice care vor avea loc la nivel
national, regional ~i microregional.
Conform acestei prognoze putem spune ca, in raport cu cre~terea numarului de
persoane ocupate, va cre~te ~i numarul de angajati (angajati cu contracte de munca).
Procentajul de 75% in privinta raportului dintre persoane ocupate/salariati este
in conformitate cu valorile inregistrate in ta.rile dezvoltate ale Uniunii Europene.
Conformarea la standardele uniunii europene reiese din faptul ca numarul persoanelor
ocupate in sectorul teqiar ~i cuatemar, adica serviciile ~i serviciile specifice va cre~te

in mod constant in perioada 2008-2020, atingand valoarea de 60% la sfar~itul
perioadei respective. Acest fapt se datoreaza dezvoltarii ramurilor de activitate
specifice acestui sector (turismul in zona de agrement Padureni, serviciile imobiliare
~i bancare in localitatea Moac~a).

in

principiu toata lumea este de acord cu scaderea

constanta a procentului ocupational din agricultura. Se prevede o scadere cu 2/3 a
persoanelor ocupate in agricultura pana in anul 2020 - prin introducerea tehnologiilor
modeme de productie in agricultura, prin comasarea terenurilor ~i prin aparitia unor
ferme extensive ~i ferme agro-ecologice (ex. in Germania aceasta valoare este de
2%).
Aceasta scadere va fi cauzata de mai multe procese de dezvoltare prin care vor
avea loc in agricultura regiunii, ~i mai precis in eel al comunei Moac~a:
-comasarea terenurilor ~i infiintarea unor ferme mari, cu parcele de productie avand
suprafata de minim 10-20 Ha
-infiintarea unor unitati de productie agricola tehnologizate care nu necesita multa
foqa de munca (ferme agricole cu 5-10 angajati, ferme supertehnologizate ~i
computerizate).

in perspectiva dezvoltarii turismului

~i al serviciilor legate de turism

~i prestari servicii se preconizeaza o deplasare a foqei de munca eliberata din
agricultura inspre aceasta ramura de activitate, astfel numarul angajatilor din acest
sector de activitate se va dubla in urmatorii 3-4 ani (in prezent doar 7% din populatia
angajata este ocupata in turism ~i servicii turistice ).
Datorita fenomenului de "boom" economic va cre~te numarul persoanelor cu
angajare legala (pe baza de contract de munca), restrangerea muncii la negru fiind
una dintre prioritatile economiei nationale. Acest proces va fi implementat ~i la nivel
de comuna. in concluzie, putem preconiza urmatoarele procese in variatiile foqei de
munca pentru perioada 2008-2020:
-

restrangerea numarului de angajati in sectoral primar (mai ales cultura plantelor)

-

cre~terea numaralui de angajati in sectoral de prelucrare a materiilor prime din
agricultura, cu conditia infiintarii unor centre agro-industriale

-

scaderea numaralui de angajati in administratia publica locala ~i in invatamant

-

cre~terea brusca a numaralui de angajati in domeniile de activitate avand profilul-

servicii ~i prestari servicii (turism ~i agro-turism)
-

sectorul comert ~i sanatate va ramane relativ stabil ("cre~te calitatea nu
cantitatea")

-

va cre~te in mod constant numarul angajatilor din sectorul cuatemar, mai ales a
celor cu profil informatic ~i de activitati financiar-bancare ~i de asigurari (sistem
de asigurari private, pensii private etc.)

Propuneri de modernizare a retelei rutiere
Modernizarea ~i/sau amenaJarea retelei stradale a localitatilor Moac~a

~1

Padureni este necesara, dar nu inainte de realizarea sau reabilitarea retelor de
infrastructura lineara subterana (apa, canal, electricitate, telefonie, gaz metan).
Reabilitarea ~i/sau modemizarea strazilor ~i a drumurilor comunale din intravilan
cre~te nivelul de confort a locuitorilor ~i este un factor important ~i in ceea ce prive~te
aspectul general al retelei stradale, precum ~i un factor important in cre~terea valorica
a terenurilor ~i imobilelor din comuna (aceasta cre~tere poate fi estimat la +50% fata
de valorile imobiliare actuale in perioada 2008-2012 pentru terenurile din intravilanul
~i intavilanul marit al localitatilor, ~i 40-70% pentru imobilele cu constructii in zona
de agrement Moac~a-Padureni).

Propuneri de inbunatatire a circulatiei ~i a transportului in comun in cadrul
comunei Moac~a
Din punctul de vedere al inbunatatirilor cu privire la circulatia ~i transportul in
comuna Moac~a propunem ~ase elemente majore, iar solutionarea acestora va aduce
reale imbunatatiri in domeniu:

a.amenajarea intersectiilor pe strazile secundare de tip rural (prin accesare de fonduri
guvemamentale specifice pentru amenajarea de intersectii rurale)
b.amenajarea unor spatii de parcare (se prevede infiintarea a unui numar de 40-60

locuri de parcare majoritatea in zona lacului de acumulare Padureni, precum ~i in
zona Pivnitele Mari)
c.asigurarea unor spatii pentru garaje (este necesar mai ales institutiilor existente, dar
~i pentru cele care vor fi infiintate)
d.amenajarea unor drumuri ocolitoare pentru vehicolele de tractiune animala ~i
vehicole utilitare in cazul DN 11 in interiorul localitatii Moac~a (inclusiv zona
Eresteghin)
e.amplasarea a unor radare de circulatie pentru verificarea respectarii limitei de viteza
in intravilanul localitatii Moac~a ( scaderea numarului de evenimente rutiere, dar ~i

mentinerea la cote normale a poluarii sonore ~i a degradarii imobilelor pe de o parte
~i pe cealalta a DN 11)
f. reabilitarea ~i modernizarea drumurilor de legatura care leaga comuna Moac~a de

celelalte comune (comuna Ghidfalau, comuna Boro~neu Mare)

a. Amenajarea intersecfiilor pe strazile secundare de tip rural:
Este necesara pentru fluidizarea circulatiei in aceste zone ale localitatilor. Prin
amenajarea acestor intersectii se va imbunatati traficul rutier ~i pietonal, dar va aduce
~i o schimbare inspre bine a aspectului general al zonei, precum ~i o cre~tere a
zonelor ocupate cu spatii verzi (aceste lucrari vor fi executate din fonduri locale,
regionale ~i cu ajutorul proiectelor de fmantare europene)
b.Amenajarea unor spatii de parcare este necesara datorita afluentei de turi~ti
preconizata pentru perioada 2008-2020 in comuna Moac~a (in special in zonele
turistice propuse - Rezervatia Peisaj istica propusa "Pivnitele Mari", ~i zona de
agrement Moac~a-Padureni).
in limita posibilitatilor se vor asigura locuri de parcare dupa cum urmeaza:
-

zona de locuinte: 2 locuri de parcare sau 1 pentru parcare ~i una pentru garaj
pentru fiecare locuinta

-

zona agro-industriala: 0,7 locuri de parcare pentru un loc de munca

-

zona agro-turistica: 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare pentru pensiuni, §i
case de oaspeti

-

zona de agrement §i sport: 1 loc la fiecare 20-30 persoane

-

zone turistice, moteluri §i hoteluri: 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare

-

zona cu unitati de alimentatie publica, restaurante, baruri: cate 1 loc de parcare la
4 locuri de masa

-

zona cu unitati comerciale:

- un loc de parcare la 200 m2 suprafata desfa§urata a constructiei pentru unitati de
pana la 400 m2
- un loc de parcare la 100 m2 suprafata desfa§urata constructiei pentru unitati
de 400-600 m2
-

zona cu constructii de invatamant: cate 3-4 locuri de parcare pentru 12 angajati

-

zona cu constructii culturale: cate un loc pentru fiecare 50 mp suprafata de
expunere

-

zona cu constructii sanitare: cate un loc de parcare pentru fiecare 4 angajati

c.Asigurarea unor spatii pentru garaje.Este necesara infiintarea unor spatii speciale
pentru garaje subterane sau supraterane mai ales in zonele de locuinta §i in cele agroturistice §i de agrement.
d.Amenajarea unor drumuri ocolitoare pentru vehicolele de tractiune animala §1
vehicole utilitare
Este necesara pentru conformarea la prevederile actelor normative nationale §1
comunitare. Se propune infiintarea unor drumuri special amenajate la limita
intravilanului cu extravilanul, cu acces la terenurile agricole §i forestiere din comuna
(pentru a evita circulatia vehicolelor agricole pe DN 11 ). Se propune in limita
posibilitatilor reamenajarea §i folosirea drumurilor

de pamant existente pentru

circulatia cu vehicole de tractiune animala §i pentru vehicolele utilitare (tractoare,
semanatoare, alte vehicole agricole)

Zonele functionale
din intravilan
•

Elementul de baza a lucrarii de fat{l constituie reanalizarea posibilitatilor de
dezvoltare a comunei cu acces primordial la intravilanului construibil ~i intravilanul
marit dupa 1 ianuarie 1990.
Aceasta reanalizare a posibilitatilor de evolutie a intravilanului construibil este
necesara datorita multitudinii proceselor social-economice ~i de dezvoltare care vor
avea loc in perioada 2008-2020 in teritoriul administrativ al comunei. Aceste
propuneri privind dezvoltarea intravilanului s-a realizat pe baza:
- propunerilor autoritatilor locale, membrii autoritatii locale, reprezentanti ai comunei
Moaqa
- posibilitatilor de dezvoltare durabila a comune1, perspective demografice,
economice, sociale, culturale
-

zonificarilor functionale, extinderilor ~i restrangerilor de intravilan construibil (nu
va fi cazul restrangerii intravilanului, localitatea fiind intr-un stadiu constant de
extindere, acest fenomen poate fi prognostizat pentru perioada 2008-2020
conform Planurilor Urbanistice Generale intocmite pentru comuna Moac~a in anul
2006)

-

formei de proprietate a terenurilor agricole ~i de constructii: proprietate privata a
persoanelor fizice, juridice, domeniul public ~i/sau privat al Comunei Moac~a ~i
domenuiul privat sau public al Statului Roman (evaluarea posibilitatii realizarii
unor proiecte in parteneriat public-privat)

-

limitelor naturale ale zonelor functionale, limite naturale sau antropice care
constituie limita dintre unele zone functionale (cu importanta mare mai ales la
zonele de utilitate publica ~i zonele de locuinte)

-

existentei pe teritoriul administativ a unor arii naturale care necesita protectie ~i
ocrotire sporita, ~i zone cu importanta ecologica ~i culturala deosebita

-

existentei unui mediu construit ~i a unor monumente de arhitectura, cu zonele de
protectie (ex. monumentul Gabor Aron de la Eresteghin)

Propuneri:

-

cuprinderea unor terenuri deja construite sau care vor fi cuprinse in proiectele de
dezvoltare ale localitatilor Moac~a ~i Padureni

-

corectiile intravilanului in extinderea acestuia ~i cuprinderea unor terenuri care vor

fi necesare pentru dezvoltarea economica ~i infrastructurala a localitatii (mai ales
'in zona DNl 1 ~i in zona de agrement Moac~a-Padureni)
-

cuprinderea unor zone cu potential economic deosebit in vederea mfiintarii de
unitati agro-industriale, de industrie u~oara, agro-turistice ~i de rezervatii naturale
(zona propusa pentru rezervatie peisajistice Pivnitele Mari)

-

corectii ale intravilanului prin delimitarea suprafetelor conform limitelor naturale
sau antropice cele mai relevante (~anturi ~i cursuri de apa, drumuri
agricole/forestiere, limite de padure, etc.)

-

cuprinderea in intravilan a unor suprafete pentru utilitati infrastructurale, cu
impact major asupra echiparii infrastructurale pe viitor (zona pentru post
transformator in valea paraului Padureni, statie de epurare, statie de pompare a
apei potabile, etc).

Este un element important faptul ca la extinderile intravilanului existent a fost
luat ca punct de pornire la cre~terea potentialului de dezvoltare economica ~i sociala
al comunei, precum ~i multitudinea de initiative ~i idei de dezvoltare (initiative din
partea administratiei publice locale ~i judetene, initiative ale persoanelor fizice ~i
juridice).
Este obligatoriu evitarea extinderilor nejustificate a intravilanului localitatii,
pentru a evita cre~terea in mod excesiv al cheltuielilor bugetare pentru infrastructura
lineara.
Extinderea zonelor pentru turism rural

~1

agro-turism pare actualmente

excesiva, dar luand in consideratie "boom"-ul din acest sector economic, este o
extindere de perspectiva (in perioada 2009-2020 se preconizeaza faptul, ca zona de
agrement Padureni-Moac~a va fi una dintre cele mei importante areale ale turismului
estival ~i a turismului de sfar~it de saptamana). Dezvoltarea durabila a localitatilor
Moac~ ~i Padureni se bazeaza pe o extindere a suprafetelor intravilanului construibil,

necesar ~i obligatoriu pentru sustinerea tendintelor actuale de dezvoltare in comuna a
acestei ramuri de activitate economica.

ZONA CENTRALA ~I FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC

Zona functionala cuprinde zonele centrale, punctele "cardinale" ale intravilanului, ~i
cuprinde:

in localitatea Moac~a: institutii publice - primaria, dispensar veterinar, politia, bloc
de locuinte cu sediu Po~ta Romana ~i unitati comerciale la parter, dispensar uman,
biserici ~i zona aferenta acestora, gradinita, ~coala, unitati comerciale, magazine
mixte, monumentul Gabor Aron de la Eresteghin, unitatile de prestari servicii din
zona de agrement Padureni-Moac~a etc.

Se prevede reabilitarea constructiilor in urmatorii ani, prin realizarea unor
proiecte de finantare comunitare ~i nationale. Se propune marirea suprafetelor
ocupate cu spatii verzi (in perioada 2008-2020).
ZONA DE LOCUINTE $1 FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Datorita schimbarilor de destinatie a multor gospodarii, prin transformarea
acestora in pensiuni ~i/sau unitati de prestari servicii, necesarul de constructii pentru
locuinte a crescut in ultimii ani. Solicitarile pentru urmatorii ani prognozat pentru
perioada 2009-2020 este de 150 unitati de locuit. Prin cre~terea spatiului locativ
raportat la numarul de locuitori a avut loc o schimbare a nivelului de confort in cadrul
comunei Moac~a (in perioada 1990-2007, datorita extinderilor de constructii).Se
prevede pentru urmatorii ani construirea a eel putin 100 locuinte pentru perioada
2008-2020.
Ambele modele demografice arata un posibil scenariu de cre~tere a populatiei
comunei in perioada 2008-2020. Acesta, cuplat cu valorile migrationale pozitive
inregistrate in comuna, ~i a unui turism estival ~i de sfar~it de saptamana, reflecta o

solicitare ridicata pentru noi case de locuit in urmatorii 7-10 ani. Ca o concluzie
putem spune tendintele actuale de evolutie tind spre o cre~tere a gradului de confort
rural in localitatea Moac~a acesta va atinge nivelul de confort urban in urmatorii 10
ani (acest nivel de confort se poate mari prin realizarea proiectelor de infrastructura
lineara in perioada 2008-2020 - retea de apa potabila, retea de canalizare menajera ~i
pluviala, retea de telefonie prin cablu, extinderea retelei de gaze naturale de uz
menaJer, amenajarea unor terenuri de joaca, terenuri de sport ~i recreere,
modemizarea drumurilor judetene etc.)
Se poate observa din tendintele actuale a evolutiei zonelor de locuit ca cre~te
unitatea de spatiului locativ pe persoana, respectiv aceste valori vor cre~te de la
actuala valoare de 15-17 mp/locuitor pana la valorile de 20-23 mp/locuitor in
perioada 2009-2015 urmand ca pan~ in anul 2020 sa atinga valorile de 25-27
mp/locuitor (nivel de zone urbane-rezidentiale din ora~ele ~i municipiile din tarile
Uniunii Europene).
Luand in consideratie cre~terea numarului de locuitori in perspectiva pentru
perioada 2008-2020 cu aproximativ 30-50 persoane, dar o cre~tere cu circa 150
pentru persoanele cu domiciliul stabilit in comuna, aceasta prevede necesitatea
construirii a eel putin 100 de locuinte in perioada 2008-2020 din care cca 30%
apartamente de tip ANL (pentru care se poate solicita finantare din fonduri centrale).
Suprafata medie a unui lot de constructie in comuna Moac~a este de 1500 mp,
astfel se prevede ca in urmatorii ani o suprafata de cca 12-15 Ha teren extravilan sa
fie transformat in intravilan pentru constructii de case de locuit ~i unitati agroturistice in partea nordica ~i estica a localitatii Moac~a (zona Padureni-Moac~a ~i
zona DNl 1).
Suprafetele aferente acestei zone functionale cuprind: loturi de casa, spatii
verzi, terenuri ocupate de drumuri ~i alee, spatii verzi ~i zone de parcare, terenuri de
joaca pentru copii, unitati comerciale ~i de servicii, unitati de prestari servicii
complementare acestei zone functionale, etc.

ZONA DE UNITATI AGRO-INDUSTRIALE $1 INDUSTRIALE

In cadrul zonelor de unitati agro-industriale ~i industriale, se prevede o cre~tere
moderata a suprafetelor ocupate de aceasta zona functionala. Aceasta tendinta se
datoreaza lipsei locurilor de munca ~i potentialului ridicat de forta de munca activ
(segmentul aflat in mare parte rara loc de munca). Acesta extinderea a zonei
functionale se bazeaza pe proiectele ~i initiativele private ~i/sau ale administratiei
publice de redresare economica a localitatii, de multitudinea activitatilor agroindustriale ~i industriale prestate de persoane juridice ~i/sau persoane fizice autorizate
in cadrul microregiunii. Extinderea acestor zone va influenta stabilirea in localitate a
mai multor societati de profil industrial ~i agro-industrial - proces care va influenta in
mod benefic bugetul propriu al administratiei publice locale.
Pentru viitor sunt prevazute atat proiecte de atragere in comuna a unor unitati
de profil agro-industrial ~i industrial (consiliul local are posibilitatea de a facilita
stabilirea in localitate a acestor societati prin extinderile ale zonelor functionale cu
profil industrial ~i agro-industrial in zona DNI I ~i zona Gara Moac~a).
SPATII VERZI, RECREERE ~I SPORT
Datorita faptului, ca zonele verzi ~i spatiile speciale pentru recreere ~i sport
ocupa o suprafata restransa in cadrul intravilanului existent, se propune o marire a
acestor suprafete prin includerea unui areal extins in zona centrala a localitatii, zona
care poate oferi spatiu amenajat pentru zona de recreere (zona terenului de sport amenajat cu sala de sport, peluze, teren de fotbal, sala de jocuri, sauna, sala de
antranament, piscina acoperita, etc.). In acela~i scop poate fi amenajat zona Pivnitele
Mari. Acest areal insa necesita o amenajare bine gandita, dat fiind multitudinea de
elemente naturale care necesita o protectie accentuata in zona respectiva.
Spatiile verzi din comuna, aflate pe lista bunurilor apaqinand domeniului
public ~i privat al Comunei Moac~a, necesita reamenajare ~i restructurare, pentru a-~i
deservi functia lor (proiect de redresare a spatiilor verzi poate fi realizata din fonduri
guvemamentale ~i/sau comunitare ).

Cea mai intinsa zona pentru recreere ~i sport este necesar a fi rezervat pentru
zona centrala a localitatii Moac~a (zona terenului de fotbal), dat fiind functia propusa
acestei zone: sport ~i recreere. Terenul de sport din localitatea Moac~a necesita o
ampla reabilitare, dar nu inainte de realizarea infrastructurii linerale din zona, dat
fiind starea actuala, aceasta suprafata poate fi extinsa prin cumparare de terenuri de la
persoanele fizice ~i juridice din zona, astfel existand posibilitatea crearii unui centru
sportiv ~i de recreere care sa cuprinda sala de sport, teren fotbal, terenuri de tenis, etc.
In cadrul acestui complex sportiv este necesar transformarea din fonduri locale,
regionale ~i/sau comunitare a cladirii existente in pensiune-motel, sau hotel-sport.
Este important pastrarea aspectului de a~ezare-gradina a localitatii("garden-suburb
village") prin a nu desfinta spatiile verzi existente ~i conformarea la standardele
europene cu privire la raportul de suprafata acoperita cu spatiu verde la numar de
locuitori.

ZONELE DE GOSPODARIE COMUNALA

Zonele de gospodarie comunala ocupa actualmente un procent scazut din punct
de vedere teritorial (actualmente exista cateva posturi de transformare ).
Pentru rezolvarea problemelor legate de mediul natural al localitatilor se
propune desfiintarea zonelor de depozitare a gunoiului existente in localitatea
Moac~a.
Datorita existentei proiectului de colectare regionala a de~eurilor menajere
incepand cu anul 2008, va exista posibilitatea desfiinµrii acestor puncte fixe de
colectare a de~eurilor menajere. Se propune reamenajarea ~i redarea in circuitul
agricol a terenurilor ocupate actualmente de aceste platforme de gunoi improvizate.
Se propune intocmirea unor studii de impact ~i a unor studii de specialitate in
problematica desfiinµrii punctelor de colectare a gunoiului. Colectarea PET-urilor nu
necesita delimitarea unor terenuri speciale pentru aceasta activitate, aceste materiale
reciclabile pot fi colectate de catre elevi ~i cadre didactice in cadrul activitatilor legate
de proiectul national "Scoala Ecologica", precum ~i de societatile comerciale care vor

colecta ~i vor transporta la centrul de colectare regionala, gunoiul menaJer din
localitatile comunei. Se prevede pentru viitor obtinerea unor fonduri pentru
reecologizarea zonelor ocupate actualmente de puncte de colectare a de~eurilor
(proiecte ecologice comunitare pentru reamenajarea zonelor poluate ). Amplasarea
unor containere speciale de colectare a PET-urilor ~i a materialelor reciclabile va fi
cuplata la o ampla campanie de publicitate cu privire la colectarea selectiva a
materialelor reciclabile.
Pentru cimitire se propune reamenajarea aleelor din interiorul cimitirelor ~i a
drumurilor de acces la cimitirele existente in localitate, cu respectarea normelor de
protectie a constructiilor monumente arhitecturale (biserici, cape le, cruci, etc.). Se
prevede rezolvarea situatiei juridice a terenului pe care se afla amplasata cimitirul din
Eresteghin, dat fiind importanta culturala a acestuia (biserica monument istoric,
monumentul eroului revolutiei din 1848-49, Gabor Aron). Prin parteneriat public
privat intre administratia publica locala ~i confesiunile religioase din comuna se pot
obtine fonduri pentru reabilitarea bisericilor, capelelor ~i a altor monumente
arhitecturale din localitatea Moac~a ~i Padureni.
ZONE CU DESTINATII SPECIALE ~I DE ECIDPARE TERITORIALA

in aceasta zona

sunt incluse suprafetele ocupate de ape, zona turistica

Padureni-Moac~a ~i terenurile degradate din intravilanul localitatii. Propunem
dezvoltarea zonei agro-turistice Valea Paraului Padureni, dat fiind existenta unor
posibilitati multiple de dezvoltare a turismului prin ample proiecte de infrastructura
turistica. Propunem realizarea unor planuri urbanistice zonale anterior eliberarii
autorizatiilor de construire, planuri care sa reglementeze ~i sa traseze infrastructura
lineara a zonei respective (Plan Urbanistic Zonal Zona de Agrement PadureniMoac~a). Totodata propunem infiintarea unor pensiuni agro-turistice (prin parteneriat
public-privat), dat fiind caracterul zonei respective, a unui centru de plasament pentru
batrani-pensionari etc.
Propunem realizarea unor moteluri in zonele deluroase situate la NE de
intravilanul localitatii, precum ~i amenajarea unor terenuri speciale caracteristice unei
zone agro-turistice: terenuri pentru sporturi hipice, poteci ~colare, terenuri de golf etc.

Propunem reabilitarea terenurilor degradate pnn derularea unor proiecte
comunitare, pentru cele cu alunecari de teren propunem plantarea de pomi fructiferi
(program public propus: "PLANTEAZA UN COPAC PENTRU VIITORUL
COPIILOR"), pentru cele cu surplus de umezeala se prevede realizarea desecarii
acestor suprafete (zona albiei majore a Paraului Padureni propus ca parte integranta a
zonei agro-turistice ), daca nu constituie habitate pentru elemente de flora ~i fauna
ocrotita. Se propune amenajarea drumurilor de acces din zona Pivnitele Mari. Aceasta
zona fiind una dintre punctele centrale ale Judetului Covasna va fi amenajat ca
rezervatie peisajistica. Se propune interdictie definitiva de construire pentru suprafata
de 64 Ha, suprafata pe care se va amenaja Rezervatia Peisajistica Pivnitele Mari.
Demersurile ~i proiectele de finantare pentru infiintarea acestei rezervatii vor fi
realizate in perioada 2008-2009.
Gospodarirea complexa a apelor

Se propune realizarea unor proiecte de sistematizare, amena3are a albiilor
majore ~i re-modelare albiilor minore a paraului Padureni, precum ~i a zonei cu grad
de inundabilitate ridicata a localitatii Padureni (consolidarea malului Lacului de
acumulare Padureni). Este necesara dragarea zonei de confluenta a paraului Padureni
-lacul Padureni, datorita colmatarii excesive care a avut loc in ultimii 20 de ani.
Aceste lucrari pot fi realizate numai dupa rezolvarea situafiei juridice a lacului (prin
preluarea de catre administratia publica locala in administrare, sau includerea in
proprietatile aflate pe lista bunurilor apaqinand domeniului public ~i privat al
comunei Moac~a). Prin realizarea acestor lucrari hidrotehnice se vor diminua
problemele legate de hazarde hidrologice (inundatii, formarea de balti temporare ~i
ape interioare, alunecari de teren, formarea zonelor mla~tinoase ~i cu surplus de
umezeala etc.) ~i se vor obtine suprafete de teren pentru amplasarea unori unitati
turistice ~i de agrement.
Alimentarea cu energie electrica

Extinderea intravilanului localitiitilor precum ~i existenta unor proiecte majore
de infrastructura ~i constructii necesita o extindere a retelelor de alimentare cu
energie electrica in localitatile comunei.
Aceste lucrari vor consta din refacerea ~i extinderea in unele sectoare stradale a
retelelor de distributie 0,4 Kv, respectiv a retelelor de alimentare 20 Kv, executarea
unor noi posturi de transformare 20/0,4 Kv (mai ales in zona Padureni ~i in zona
lacului de acumulare ), respectiv executarea de bran~amente pentru constructiile noi
( executate in perioada 2000-2008), ~i refacerea unor bran~amente vechi existente in
localitate.
Telefonie, internet, alte refele subterane

Datorita existentei unei concurente destul de mari intre fumizorii de telefonie
fixa ~i telefonie de tip GSM, existii posibilitatea ca locuitorii comunei Moac~a sa
beneficieze de servicii de calitate in acest domeniu. Acest lucru necesitii dezvoltarea
retelelor actuale de telefonie fixa, extinderea retelelor in zonele unde in prezent nu
exista astfel de servicii (aceste lucrari vor fi executate cu mentiunea protejarii
drumurilor asfaltate in perioada 1999-2007).
Propunem amplasarea cablurilor de telefonie fixa in subteran, aceastii
propunere ar avantaja refacerea aspectului strazilor din localitate. Propunem
realizarea cu timpul a retelei subterane prin cablu coaxal, prin aceasta solutie ar exista
posibilitatea de a cupla serviciile de telefonie fixa cu serviciile de fumizare a
intemetului ~i a televiziunii prin cablu.
In cazul amplasarii unor statii de emisie-receptie de tip GSM este obligatoriu
un studiu de impact asupra mediului natural ~i asupra peisajului localitiitii (propunem
interdictie de amplasare a unor statii de emisie-receptie tip GSM in zona Pivnitele
Mari, dar realizarea unor astfel de constructii in zona vaii inferioare a paraului
Padureni).
Alimentare cu gaze naturale

In privinta alimentarii cu gaze naturale, propunem extinderea retelei de
distributie pentru gaze naturale de uz casnic, prin racordarea unor noi gospodarii la
sistemul de distributie existenta in prezent (important ar fi racordarea localitatii
Padureni la reteaua de distributie existenta).
Propunem construirea unor centrale termice proprii pe baza de gaze naturale
pentru institutiile publice ~i pentru constructiile civile de utilitate publica existente
sau care se vor realiza in viitor (din fonduri locale, guvemamentale ~i comunitare ).
Pentru urmatorii 10 ani se preconizeaza coexistenta a mai multor sisteme de
incalzire in comuna: centrale termice functionand cu gaze naturale, centrale termice
proprii functionand cu combustibil solid, sobe de incalzit cu combustibil solid, sobe
electrice, etc.

~SURI iN ZONELE CU HAZARDE NATURALE
Localitatea Moac~a nu prezinta probleme maJore in privinta hazardelor
naturale.Prin prezenta lucrare s-a incercat propunerea solutionarii a unor probleme
legate de hazarde naturale. Astfel s-a propus amenajarea terenurilor cu alunecari de
teren prin plantatii de pomi fructiferi, fixarea solurilor argiloase in apropierea vaii
paraului Padureni ~i in zona malului lacului Padureni ~i a cursurilor de apa existente
cu vegetatie forestiera sau pomi fructiferi. 0 importanta deosebita o acordam
solutionarii unor probleme legate de inundatiile cursurilor de apa.
Propunem, ca in urmatorii 2-5 ani din fonduri locale, regionale ~i/sau comunitare

sa

se solutioneze planul de amenajare ~i sistematizare a paraului Padureni, prin indiguire
~iJ re-trasare a albiei minore in interiorul intravilanului existent ~i/sau propus.

Se propune modemizarea unor strazi secundare prin asfaltare, pentru a evita
a~unecarile de teren ~i formarea unor forme erozionale cauzate de apele pluviale
(fvene, viroage naturale etc.). Acesta din urma problema se va solutiona pnn
realizarea sistemului centralizat de colectare a apelor pluviale in localitate.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

in localitatea Moac~a, obiectivele de utilitate publica sunt urmatoarele:
• constructiile aferente administratiei publice locale
• constructiile aferente unitatilor de invatamant
• constructiile aferente unitatilor sanitare
• constructiile aferente unitatilor veterinar-sanitare
• constructiile aferente obiectivelor de cultura
• constructiile aferente parcurilor ~i zonelor de agrement public
• constructiile aferente obiectivelor sportive
• constructiile aferente obiectivelor de cult
• cimitirele
• statiile de epurare
• sistemele de captare ~i aductiune ale apei potabile
• statii de transformare electrice
• centrale telefonice
• centrul de coordonare a distributiei televiziunii prin cablu
• conductele de canalizare menajera
• conductele de alimentare cu apa potabila
• conductele de alimentare cu gaze naturale de uz menajer
• statia de gaze naturale
• reteaua de drumuri ale localitatilor
• spatile de parcare amplasate pe drumuri publice
Clasificarea juridica a terenurilor ~i forma de proprietate a acestora s-a realizat
pe baza datelor furnizate de administratia publica locala in cursul anului 2007.
Conform acestor date ~i informatii s-a intocmit lista cu obiectivele de utilitate publica
a comunei Moac~a, insa datorita aplicarii unor acte normative de reconstituire a
dreptului de proprietate asupra unor imobile ~i terenuri, lista cu obiectivele de utilitate
publica poate suferi modificari in urmatorii ani.
Prin aplicarea legislatiei comunitare in domeniul situatiei juridice a
proprietatilor ~i a obiectivelor de interes public, in urmatorii ani se vor clarifica

situatia juridica a proprietatilor din aceasta categorie. Pentru asta este obligatoriu, ca
in unnatorii ani sa se realizeze un amplu program de realizare a cadastrului general al
localitatilor, atat al cadastrului de intravilan cat ~i al cadastrului in extravilan (un asfel
de proiect poate fi realizat din fonduri comunitare ).
Se va evita obligatoriu, concesionarea, inchirierea unor obiective de interes
public, avand situatia juridica neclara, rara intocmirea unor planuri urbanistice pentru
aceste zone.

CONCLUZII
Prezenta lucrare s-a realizat pe baza realitatilor existente, in conformitate cu
-

propunerile ~i planurile de viitor inaintate de populatia localitatilor Moac~a ~i
Padureni, speciali~tii in domeniul dezvoltarii rurale precum ~i a membrilor

in procesul de realizare a prezentei §'fRATIEGIB DlE
DlEZVOJLTARlE JPlE DURATA MDEDIB $li JLUNGA A COMUNlEli MOAC$A s-a luat
administratiei publice locale.

ca punct de pomire tema de proiectare pentru aceasta lucrare: posibilitatile ~i
oportunitatile care pot fi exploatate in vederea stabilirii unei cai de dezvoltare
durabila a localitatilor comunei Moac~a.

in

timpul

realizarii

proiectului

s-a luat in consideratie

propunerile

admininstratiei publice locale, propunerile institutiilor publice ~i a institutiilor publice
de specialitate.
In timpul dezbaterilor publice s-au inregistrat o serie de obiectii ~i propuneri
din partea cetatenilor comunei Moac~a, propuneri ~i obiectii care au fost prelucrate ~i
folosite la realizarea lucrarii de mai sus, in folosul celei mai importante categorii de
beneficiari: BENEFICIARII PRIMARI- LOCUITORII COMUNEI MOACSA.
Consideram, ca prezenta lucrare constituie baza dezvoltarii durabile a
localitatilor Moac~a ~i Padureni ~i a teritoriului administrativ al comunei Moac~a, ~i
ca directiile de dezvoltare sunt trasate in prezenta lucrare. Directiile de dezvoltare au
fost formulate pentru, ~i in beneficiul locuitorilor comunei, ~i nu a unui grup restrans
de cetateni.

Totodata consideram ca prin rezolvarea cu timpul a cadastrului general al
comunei Moac~a, prin realizarea comasarii terenurilor agricole, prin realizarea unei
retele modeme de infrastructura, prin implementarea normelor europene in domeniul
ocrotirii naturii ~i a mediului construit prin realizarea unei zone agro-turistice ~i a
zonei de agrement ~i sport, a terenurilor de golf ~i a altor propuneri din prezentul
studiu, viitorul localitatii va fi unul prosper ~i garantat.
Speram din tot sufletul ca dezvoltarea durabilii a unui a§eziimant uman este
garantat de planurile de dezvoltare ale localitii(i respective. Dacii aceste proiecte
prevad planuri simple dar aplicabile pentru viitor, dezvoltarea a§eziimantului este
garantat §i via(a locuitorilor se va schimba in bine.
Sfantu Gheorghe, februarie 2008

Sefproiect
Karda Zoltan
LOCUITORII COMUNEI MOACSA

2008 ©K-Land SRL

