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Sociologul Virgiliu Constantinescu-Galiceni define~te comunitatea umana ,,teritoriala" ca 

fiind microgrupul sau ca acea colectivitate care traie~te intr-o anumita arie geografica ~i care 

dispune de o cultura comuna, de un anumit sistem social, cu o anumita organizare a activitatilor 

~i care este con~tienta de apartenenta sa la acea unitate sociala. 

Strategia de dezvoltare a comunei Moac~a este un document care va sta la baza initiativelor 

comunitatii care traiesc ~i des:fa~oara activitati pe teritoriul comunei ; pentru administratia publica 

va ti un instrument managerial de maxima insemnatate ~i un document care exprima viziunea ~i 

aspiratiile de dezvoltare ale comunitatii prin valorificarea potentialului local. 

Necesitatea acestei lucrari apare ~i in contextul apartenentei Romaniei la Uniunea Europeana In 

vederea accesarii fondurilor comunitare pentru finantarea proiectelor de dezvoltare locala. 

Experienta a demonstrat ca, proiectele de dezvoltare durabila ~i programele operationale 

functioneaza corect atunci, cand fac parte dintr-un cadru definit, asumat, coordonat ~i aplicat In 

interesul comunitatii pe care o reprezinta. 

Orice comunitate se diferentiaza de alta comunitati similare, avand caracteristici specifie, motiv 

pentru care autoritatile locale trebuie sa planifica ~i sa promoveze o viziune strategica In ceea ce 

prive~te dezvoltarea comunitati i in viitor, sa tina seama de interesele cetatenilor, de oportunitatile 

~i de resursele de care dispune comuna. 

Ca urmare a analizelor ~i valorificarilor informatiilor de documentare, statistice culese pe teren 

prin interviu s-au conturat prioritatile de dezvoltare printr-o viziune moderna, vizand elementele 

cum ar fi: importanta regionala al comunei, invatamantul preuniversitar de stat in comuna; 

ambianta placuta pentru locuitori, turi~ti ~i vizitatori ; necesitatea structurarii unei administratii 

locale eficiente, eficace, transparente; importanta implicarii cetatenilor ca factor de stimulare a 

dezvoltarii comunitare; dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat.Acest 

document va sta la baza initiativelor tuturor persoanelor care des:fa~oara activitati pe teritoriul 

comunei, iar pentru administratia publica va fi un instrument managerial de maxima Insemnatate. 

Sarcina elaborarii Strategiei de dezvoltare locala a revenit unui colectiv de speciali~ti de la 

nivelul comunei, capabili de a valorifica informatiile documentare, statistice, cat ~i cele culese pe 

teren prin interviu, ~i a defini prioritatile de dezvoltare printr-o viziune moderna, de lunga durata. 
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in perspectiva anului 2025, comuna Moac~a va fi o localitate mai modernii, ordonatii ~i 

mai bine dezvoltatii din punct de vedere al infrastructurii care se integreazii bine in ambientul 

natural ~i care i~i valorificii resursele naturale intr-un mod durabil. 

Strategia de dezvoltarii ne ajutii sii gandim in perspectivii ~i sii construim viitorul. Un viitor mai 

bun pentru cetatenii ~i copii comunei. Un viitor 1n care fiecare locuitor sii-~i giiseascii locul unde 

sii-~i valorifice cuno~tintele, priceperile ~i deprindele individuale pe piata muncii ~i sa-~i ca~tige 

existenta sa ~i a familiei in mod onest, sii-~i poate realiza conditii de viata ~i confort, sii 

beneficieze de servicii sociale de calitate ~i de un mediu curat ~i siiniitos. 

Prezentarea generala a comunei Moac~a 

Scurt istoric 

Moac~a este o comuna situata in judetul Covasna, in Depresiunea Targu Secuiesc. Satul 

Moac~a este re~edinta comunei Moac~a. 

A~ezare 

Comuna se aflii in zona centralii a judetului, pe cursul vaii Padureni, la capatul sudic al 

Muntilor Bodoc, la o altitudine de 547 m, pe DNl 1, Bra~ov -Targu Secuiesc - Baciiu. 

Prima atestare documentara dateaza din anul 1332, insa descoperirile arheologice dovedesc 

existenta omului aici mult inainte astfel, in anul 1961, cu ocazia unui sondaj arheologic fiicut in 

locul numit ,,Maksahat" s-a identificat o a~ezare de tip Cucuteni-Ariu~d ~i vestigii din sec. XI -

XII. Pe malul drept al paraului Padureni, s-a descoperit o a~ezare cu doua nivele de tip 

Precucuteni, Cucuteni-Ariu~d ce continea o locuinta dreptunghiularii, fragmente de ceramica ~i 

obiecte de uz casnic. La ,,Drumul cerei" s-a giisit o moneda republicana romana, de argint a 

familiei Rubria, iar in ,,hotarul Veresmart", intre paraiele Ciobot ~i Nasa~ se giisesc urmele unei 

a~ezari din epoca romana. Aici s-au giisit intampliitor substructii de cladire de piatra, fragmente 

de tiglii ~i de ceramica romanii provinciala. La capatul vestic al satului, pe un Joe amenajat ce 

poartii denumirea de ,,Megely", a fost descoperita o a~ezare neolitica atribuita unei faze timpurii 

a culturii Ariu~d-Cucuteni. 
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Satu/Moaqa 

Prima atestare documentara despre localitatea Moac~a este datat din anul 1332. 

Localitatea in registrul de dijme papale apare din anul 1332 sub denumirea MOY A, iar dupa 

acest an, sub denumirea de MOXA. insa, istoria localitatii are o origina mai antica, datorita 

dezvaluirilor rama~itelor unei a~ezari neolitice la locul numit "Lencseskut" . Prin alte sapaturi 

efectuate, au fost gasite ~i urme ale unei a~ezari romane din secolele II-III . 

In anul 1567, tot prin dijme papale localitatea este evidentiata cu 34 gospodarii. 1 

Biserica fortificata reformata dateaza din secolul al XIII-lea, care la sfar~itul secolului al 

XV-lea fost reconstruita instil gotic. Biserica parohiala reformata a fost inconjurata de o curtina 

a carei valoare militara pare a fi sugerata de tumul de poarta din sud-est (cu contraforturi 

exterioare de colt, dar ambalat de restaurari) ~i un segment mai 'inalt de curtina, ata~at spre vest 

de acela~i tum. Traseul sau se continua la sol, pana spre vest. 

in anul 1893 biserica a fost demolata ~i inlocuita cu una noua 'intre 1894 ~i 1900. Astfel , doar 

clopotul medival ne aminte~te de caracterul cetatii in vecinatatea carora se pot vedea ~i mici 

urme ale fostului zid al cetatii. Pe clopot, realizat in 1531, se vede inscriptia "Soli Deo gloria" 

adica "Slava Jui Dumnezeu", care este impodobit cu monede 'infiiti~and capete umane. 

Patronul vechii biserici catolice, construita in secolul XIII, era Sfantul Martin . Biserica a fost 

reconstruita instil gotic 'in secolul al XV-lea. Tencuiala peretilor laterali ascundea culorile vii ale 

unor picturi murale vechi cu scene din legenda Sfantului Ladislau ~i cu Sfantul ~tefan. Ele au 

fost distruse atunci cand a fost reconstruita biserica, 'in forma sa actuala, 'in anul 1887. 

Biserica parohiala reformata a fost inconjurata de o curtina a carei valoare militara pare a fi 

sugerata de tumul de poarta din sud-est (cu contraforturi exterioare de colt, dar ambalat de 

restaurari) ~i un segment mai inalt de curtina, ata~at spre vest de acela~i tum. Traseul sau se 

continua la sol, pana spre vest. 

Trupul satesc Eresteghin 

Prima atestare scrisa a localitatii Eresteghin, apare in anul 1567 in registrul de dijme papale sub 

denumirea EREZTHEWEN cu 12 gospodarii. 

1 www.moacsa.ro 
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Aici se afla monumentul funerar a Jui Gabor Aron, ridicat 1n 1892 dupa planul Jui Gyarfas 

Gyozo. 

Satul Padureni 

Localitatea Padureni a fost atestata prima oara 1n 1332 1n registrul dijmei papale sub denumirea 

BESENCZED, BESENDZD. 

In 1567 este 1nregistrata cu 28 de gospodarii sub denumirea BESSENYEU. 

A existat o biserica reformata construita 1n secolul XIII, foarte mica ~i 'intr-o stare degradata care 

s-a demolat ~i s-a construit o biserica noua. in zona satului s-au efectuat sapaturi, gasindu-se 

vestigii ale unei a~ezari preistorice.2 

2 Plan Urbanistic General Comuna Moac~a, 2005 
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A~ezarea geografica a comunei 

Urmatoarea harta arata a~ezarea comunei Moac~a 'in judetul Covasna 

Judetul Covasna 
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A~ezarea geografica 

Comuna Moac~a se invecineaza cu: 

• in Nord-Comuna Dalnic 

• in Vest - Comuna Ghidfalau 

• In Sud-Est - Comuna Borosneu Mare 

• in Sud - Comuna Reci · 

• In Sud-Vest - Comuna Ghidfalau 

• In Vest- Comuna Ghidfalau 

• In Nord-Vest - Comuna Dalnic 

Comuna Moac~a se afla in relativa apropiere a trei ora~e importante din punct de vedere 

economic ~i socio-cultural: la 15 km de municipiul Sfantu Gheorghe, re~edinta judetului 

Covasna, la 39 de km de municipiul Bra~ov, ~i la 20 de km de municipiul Targu Secuiesc. 

Distanta dintre comuna Moac~a ~i capitala Romaniei, Bucure~ti este de 220 km. 

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 satul Moac~a. 0 mare parte din transportul de persoane fiind 

deservit ~i de transportul cu microbuze ~i autobuze existente din centrul microregional Sfantu 

Gheorghe-Targu Secuiesc-Bretcu, transportand forta de munca intre unitatile de industrie u~oara 

~i comunale din aria de influenta a municipiului. 

Cele mai apropiate aeroporturi aflate de comuna Moac~a sunt: Aeroportul International Sibiu 

(179 km) ~i Aeroportul Transilvania Targu Mure~ (187 km) . Ulterior finalizarii constructiilor de 

la Aeroportul International Bra~ov (Ghimbav - 48 km) turi~tii ~i locuitorii comunei vor avea 

acces la serviciile acestuia in aproximativ 45 de minute, fapt ce va contribui deosebit de mult la 

cre~terea accesibilitatii comunei. 

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 pana 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 muntilor Bodocului, aici se afla vatra celor doua localitati ; 
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Moac~a (inclusiv trupul satesc 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 judetului Covasna. 

Litologia 

Litologia este data de roci sedimentare cutate (fli~ul carpatic).ln zona de ~es al teritoriului 

administrative, 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 

Moaqa 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). Cernoziomurile 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). 

Flora ~i fauna 

Vegetatia, determinata de relief, litologie ~i clima este una variata, avand multe elemente 

care disting zona comunei Moaqa. Fiind situata la contactul intre trei elemente de relief majore 

din judetul 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 Targu 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 pa~une reprezinta tipul de vegetatie 

dominanta tn comuna. Fagul domina etajul vegetational al padurilor, la altitudinile de peste 700-

800 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. 
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Animalele caracteristice ale acestei zone montane sunt: cerbul carpatin, ursul, rasul, vulpea, 

lupul, vulturul de padure, ~oimul, etc. 

Hidrografia 

Pe teritoriul comunei Moac~a se identifica doua mari interfluvii paralele, orientate nord

sud, despartite de paraul Padureni. Zona de culme este constituita din varfuri cupola unite prin 

in~euari. Versantii sunt fragmentati de reteaua torentiala, in mare parte sunt uniformi ~i prezinta 

morfologie mixta. Apar in cadrul !or culmi secundare, bazinete eroziv-acumulative ~i sectoare de 

platou. La contactul cu depresiunea se termina cu glacisuri bine dezvoltate, iar la contactul cu 

organismele hidrografice prezinta inclinare pronuntata. 

Hidrografia comunei este densa. Densitatea retelei hidrografice este data de multimea cursurilor 

de apa, care in 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, iarna ~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 hidrometric pe 

cursuri de apa, dar se efectueaza masuratori de debit, datorita existentei barajului ~i a lacului de 

acumulare Moac~a-Padureni. in localitatea Moaqa exista o statie de pompare a apei, 

administrata de catre "Organizatia utilizatorilor de apa Moaqa". 

Regimul hidrografic influentat de conditiile fizico-geografice este echilibrat, de tip carpatic. 

Acest regim se caracterizeaza printr-o alimentare pluviala intensa a paraielor ~i debite relativ 

constante tot timpul anului. El inregistreaza un maxim primavara la topirea zapezilor ~i la 

inceputul verii cand precipitatiile sunt mai abundente ~i un minim iarna, cand aprovizionarea cu 

apa se face din panza freatica. 

Raului Negru, afluent de ordin I al Oltului este axul hidrografic principal al Depresiunii Targu 

Secuiesc; acesta a stabilit, incepand cu Pleistocenul superior, un nivel de baza comun pentru 

reteaua de afluenti, dirijand ~i activitatea morfologica. Cursul Raului Negru se afla la o distanta 

de I km fata de limita sudica a teritoriului studiat. 

10 



De pe teritoriul comunei Moac~a, Raul Negru prime~te doi afluenti importanti care dreneaza 

zona sudica a Muntilor Bodoc: Dalnic ~i Padureni. Acestea au regim de scurgere permanent, 

alimentare pluvio-nivala cu un mic apart freatic, debite mici (valori estimate de 0,3-0,5 m3/s). 

Tipul de regim hidrologic este carpatic transilvan, cu debitele cele mai ridicate In aprilie. 

Debitele reduse sunt consecinta izolarii bazinului superior al Oltului fata de circulatia generala a 

atmosferei, implicit a unei cantitati mai reduse de precipitatii, raportat la altitudine. Viiturile se 

formeaza cand ploile de primavara se suprapun cu topirea zapezilor sau In cazul producerii unor 

averse 1n timpul verii cand cad cantitati mari de apa. 

Lacul realizat prin bararea cursului paraului Padureni Intre satele Padureni-Moaqa 

are suprafata de 48 ha, 1naltimea barajului de 6 m, iar adancimea medie a cuvetei de 3-4 m. 

Din punct de vedere hidrogeologic se <listing urmatoarele situatii: 

nivel piezometric la peste 10 m adancime, caracterizeaza culmile ~i versantii montani , 

precum ~i podurile de terasa ~i glacisurile ce fac racordul 1ntre munte ~i depresiune. 

nivel piezometric aflat la 1,4-2 m adancime, caracteristic pentru sectoare din 

luncile paraielor Ciobot, Dalnic ~i Padureni. 

nivel piezometric aflat la 0,5-1,4 m, caracterizeaza portiuni din sectorul inferior al 

Padurenilor ~i partea terminala a afluentului sau, Chiupi~. 

Clima 

Clima este temperat-continental cu veri relativ bogate In precipitatii ~i ierni figuroase . 

Circulatia generala a atmosferei este caracterizata prin curenti dinspre est (mai ales In sezonul 

rece). 

Clima teritoriului administrativ este In stransa corelatie cu relieful ~i cu a~ezarea 1n spatiu a 

formelor de relief, ceea ce determina influentele microclimatice Intalnite 1n zona. 

Data fiind a~ezarea la contactul zonei montane cu zonele depresionare, majoritatea ariilor 

umanizate din comuna au un climat predominant submontan In care predomina 1arna 

temperaturile scazute (-6 - -11 C), iar vara temperaturile ridicate, mai ales In perioada iulie

august (+22 - +31 C). Schimbarile globale ale climatului cauzeaza ~i la nivel microregional 

bulversari ale climatului, astfel In ultimii ani s-a observat o cre~tere a temperaturilor medii 

multianuale cu cca. 2 C. Temperatura medie anuala este de 7,7 C, media celei mai calde !uni este 

de 21 °C, iar media multianuala a celei mai reci !uni este de -3,5 °C. 
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Cantitatea medie anuala de precipitatii este de 600-700 mm. Cele mai multe precipitati cad 'in 

luna iunie ~i cele mai putine 'in februarie. Iarna stratul de zapada atinge 50-60 cm 'in zonele 

depresionare. 

Impartirea pe perioade a valorii anuale de precipitatii a suferit modificari 'in ultimii ani, datorita 

schimbarilor globale de climat. Astfel, majoritatea precipitatiilor cad 'in lunile aprilie-mai ~i 

octombrie, iar cantitati infirme se 'inregistreaza 'in lunile februarie ~i august. 

Yanturile predominante au orientarea dinspre nord-est 'in perioada de iarna, ~i sud-vest vara, o 

ramificatie a Crivatului, Nemira fiind vantul predominant 'in perioada de iarna (noiembrie

martie). 4 

4 Strategia De Dezvoltare Pe Durata Medie ~i Lunga A Comunei Moac~a 
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Harta Unitatatii administrativ-Teritoriale Moac~a 
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Stema comunei Moaqa 

Descrierea stemei 

Stema comunei Moac~a s-a aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 64/2006. 

Se compune: dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, taiat. In partea superioara, 'in camp 

albastru , deasupra unui deal verde cu trei coline, se afla doua sabii argintii , cu manerul ~i garda 

de aur, 'incruci~ate; 'in dreapta se afla un soare de aur, iar 'in stanga, o semiluna de argint, 

lastanga, ambele figurate.In partea inferioara, 'in camp de argint, se afla un pe~te negru, orientat 

spre dreapta.Scutul este trimbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat. 

Semnificatiile elementelor insumate: 

Sabiile amintesc de trecutul istoric al localitatii. 

Colinele reprezinta cadrul natural in care este situata localitatea. 

Soarele ~i luna sunt simboluri secuie~ti. 

Pe~tele face trimitere la zona turistica de interes microregional - Lacul Padureni. 

Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna. 
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Administratia pu blica locala 

Administratia publica locala reprezinta totalitatea activitatilor desra~urate, 'in regim de 

putere publica, de organizare a executarii ~i de executare 'in concret a legii ~i de prestare de 

servicii publice, in scopul satisfacerii interesului public local. 

Ale~ii locali 'in comuna Moac~a sunt: primarul, viceprimarul, consilierii locali. In 

exercitarea mandatului !or, ale~ii locali 'indeplinesc o functie de autoritate publica. Numarul 

consilierilor local al comunei Moac~a este stabilit la: 9 consilieri locali. 

Autoritatea deliberativa la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Moaqa este consiliul local , iar 

autoritatea executiva este primarul comunei, care functioneaza in baza legislatiei 'in domeniu, ~i 

al Regulamentelor de organizare ~i functionare. 

Sediul Primariei Comunei Moac~a este 'in satul Moaqa nr 354. Cele 17 posturi aprobate 

prin Hotararile consiliului local se compune din: 2 functii de demnitate publica, l functie 

specifica de secretar general, 8 functii publice de executie, 6 functii de natura contractuala. 

Suprafata fondului funciar 

Fondul funciar al comunei Moac~a este constituit de totalitatea terenurilor aflate 'in 

limitele sale administrative. Principalele categorii de folosinta a fondului funciar, 'in functie de 

destinatia terenurilor, sunt: arabil, pa~uni, fanete, paduri, terenuri ocupate cu cladiri, terenuri 

ocupate cu cai de comunicatie, alte suprafete. 

Teritoriului administrativ al comunei Moac~a se constituie din urmatoarele categorii de terenuri 

(conform situatiei actuale): Agricol:1747 ha; Pa~une: 605,23; Faneata: 128,87; Livezi:7 ha; 

Paduri: 900. 

Produse agricole caracteristic regiunii noastre sunt: 

• Cartoful este produs agricol principal care sunt cultivate estimativ pe 400 ha. Productie 

medie este intre 25.000-40.000 kg/ha. 

• Pe circa 110 ha sunt cultivate sfecla de zahar, care are o importanta semnificativa datorita 

fabricii de zahar Bod.in aceasta zona, productia medie a sfeclei de zahar este 35.000-55.000 

kg/ha. 
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• Graul este cultivat estimativ pe 700 ha. Productie medie a graului este intre 3.500-6.500 

kg/ha. 

• Un alt produs caracteristic zonei este porumbul. Pe teritoriul comunei Moac~a sunt 

cultivate cu porumb I I 5 ha, a carui produqie medie este intre 5.000-8.000 kg/ha; 

Pe teritoriul comunei plantatiile de afine, coacaze, zmeura prezinta o evolutie 

semnificativa in ultimii cinci ani, se cultiva pe o suprafata de peste 32 ha. Acesta activitate este 

dezvoltata prin participarea fermierilor la proiecte, ceea ce presupunea infiintarea noi plantatii 

prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala. 

Suprafata paji~tilor pe categorii de folosinta 

Determinarea suprafetelor s-a realizat ulterior transpunerii parcelarului ~i a 

subparcelarului pe planurile de baza, trecandu-se astfel la determinarea suprafetelor. Suprafetele 

au fost obtinute in urma prelucrarii informatice a masuratorilor, cu ajutorul programelor 

specializate. Suprafata definitiva a paji~tilor a rezultat prin insumarea suprafetelor unitatilor 

amenaj istice (parcelelor descriptive) ~i este de 734, 10 ha. 

Valorificare mixta Total 
Pa~uni Fanete Fara scopuri Din care la 

Trup paji~te 
(ha) (ha) 

(pa~une, faneata) 
productive (ha) 

suprafata 
consiliul local 

(ha) (ha) 

Tico~ 149,16 24,94 98,85 75,25 174,10 37,65 

Ciobot 281,92 23,39 286,69 18,62 305,31 4,18 

Cire~u 79,51 29,69 98,61 10,59 109,20 -

Fantana - 4,42 4,42 - 4,42 -

Mica 

Moac~a - 1,97 1,97 - 1,97 -

Pivnitele 94,64 - 94,64 - 94,64 18,70 

Mari 

Eresteghin - 2,76 2,76 - 2,76 -
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Depso - 41,70 41,70 - 41,70 8,33 

Total 605,23 128,87 629,64 104,46 734, I 0 68,86 

Amenajamentul pastoral al comunei Moac~a are ca obiectiv aplicarea unei gestiuni corecte a 

paji~tilor comunei , fiind un obiectiv multifuctional prin care se asigura urmatoarele elemente: 

aplicarea unei practici de gestiune corecta, eliminarea sub ~i suprapa~unatului; 

eliminarea pa~unatului continuu care antreneaza procese erozionale, batatorirea solului , 

deprecierea productiei de masa verde ~i scaderea calitatii acesteia; 

stoparea proliferarii speciilor fara valoare furajera, a buruienilor, a speciilor invazive; 

stoparea extinderii vegetetiei arbustive ~i lemnoase; 

stoparea proceselor erozionale; 

cre~terea valorii pastorale a paji~tilor, cre~terea productiei ~i a incarcaturii cu UVM/ha; 

cre~terea bunastarii comunitatii rurale la care principala sursa de venit este cea 

agrozootehnica; 

sporirea capacitatii de pa.~unat prin introducerea in circuitul economic a suprafetelor 

recuperabile (cu plante daunatoare ~i toxice, lastari~uri ~i tufari~uri cu varste sub 20 ani); 

asigurarea rolului de protectie antierozionala pentru terenurile in panta (cu inclinari peste 

mentinerea speciilor protejate. 

Din punct de vedere ecologic, o exploatare rationala ~i controlata a acestor paji~ti, duce la o 

cre~tere a biodiversitatii covorului vegetal ~i la protejarea ~i degradarea solului. 

Organizarea unui pa~unat rational creeaza o imagine placuta de land~aft in care suprafetele de 

paji~ti au un rol important prin aspectul ingrijit. 

Fanetele 

Suprafetele ce nu se pa~uneaza ~i se utilizeaza pentru producerea de fan se vor cosi in momentul 

optim pentru a asigura cantitatea maxima de nutrienti, cu exceptia celor care sunt sub 

angajamente. 
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Administratia locala a comunei, precum ~i proprietarii de terenuri agricole, sunt interesati de 

constituirea unor exploatatii agricole - ferme vegetate. 

Date demografice 

Despre populatia comunei Moac~a detinem informatii inca din secolul al XIX-lea, mai 

exact din anul 1850. in acest an localitatea Moac~a a fost evidentiat cu 735 locuitori stabil , trupul 

satesc Eresteghin cu 178 persoane, iar localitatea Padureni cu 462 locuitori, in total 1.375 

persoane. 

Anul Com. Moac~a 

recensamantului Total 

2011 1201 

2018 1219 

2011 

Distributia persoanelor dupa 
sexe 

• Masculin 589 • Feminin G.12 ■ Total 120.l ■ 

Feminin 

612 

589 

Masculin 

617 

602 

2018 

Distributia persoanelor dupa 
sexe 

• Masculin 617 • Ferninin 602 • Total 1219 

(Sursa: redactare proprie pe baza datelor detinute INS) 
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Distributia populatiei pe categorii de varsta: 

Populatia comunei pe categorii de varsta 

(Sursa: redactare proprie pe baza datelor detinute INS) 

■ 1.-19 

1' 20.39 

• 40-64 

65+ 

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. 

Gradul de 'imbatranire a populatiei influenteaza sistemul demografic a comunei, 'insa 

datorita investitiilor masive 'in turism, se preconizeaza o cre~tere a populatiei temporare 1n 

comuna. 
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Distributia populatiei in functie de apartenenta etnica 

··-- .. _.,. .. ,_. --······• .. -· ·-··- . . ·· l---
Componenta etnica a comunei Moaqa 

• Maghiari 93.51 % • Necroscuta 1.17% 

(Sursa: redactare proprie pe baza datelor detinute INS) 

• Romani 2.25% • Romi 3.08 % • Alta Elllie O % 
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Distributia populatiei in functie de apartenenta religioasa 

Componenta confesionala a com~nei Moaq;a 

• Reformat 89.01 % • Romano- catolici 6.08 % • <prtodoc~i 2 % 

• Nec,unoscut 1.17 % • Al~ Religie 1. 74 % 

... - (s~ ,~~=-re~actare proprie pe baz+ atelor.de\inute INS) 

Datele statistice utilizate 'in prezentul proiect au fost furnir.ate de Directia Judeteana de Statistica 

~i cuprind datele statistice ale ultimului recensamant ofioial, eel din anul 2011 , respectiv datele 

statistice estimate pentru anul 2018. 
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Mi~carea migratorie 

Fenomenul migratoriu este important in formarea unei densitati. Distributia spatiala a 

popula\iei este rezultatul complex al factorilor fizici , I dar ji umani, acejtia contribuind la 

explicarea unor discrepante in ceea ce prive~te populare . Mobilitatea demografica reprezinta o 

componenta importanta a dinamicii une1 populatii, s orul migratoriu fiind complementar 

sporului natural. 

Intrucat fluxurile migratorii pot sa afecteze particulare de persoane sub 

raportulcaracteristicilor varsta ~i sex, migratia modific nu numai numarul populatiei , ci ~i 

structura acesteia dupa sex ~i varsta ~i, eventual, dupa ahe caracteristici . Deplasarile locuitorilor 

se pot face in afara localitatii, intre tari, pot avea o duraia mai mica sau definitiva etc. , ceea ce 

face necesara o clasificare detaliata a diferitelor tipuri de r igratie. 

Migratia internationala are impact asupra Uniunii Europene ~i a statelor membre. Fenomenul de 

globalizare precum Ji diferitele evenimente de pe scena if emaJionala au contribuit la creiterea. 

fluxurilor migratorii, indeosebi in ultimii ani. Astfel, spatiul european i~i dezvolta caracterul 

multi-etnic ~i diversitatea culturala. I 

in acest context, Uniunea Europeana propune o politica europeana globala menita sa faca fata 

provocilrilor migra\iei. Politica europeana se construieit, pe traditiile europene privind azilul ii 

migratia, avand in vedere atat respectarea drepturilor lomului ~i aspectele umanitare, cat ~i 

beneficiile Uniunii Europene, ale migrantilor ~i tarilor de origine ale acestora. 

Integrarea migrantilor in societatea europeana vizeaza i n echilibru intre drepturile acestora ~i 

cultura tarii de provenienta. 

in ultimul deceniu, populatia Romaniei a scazut consrderabil, fenomen cauzat de migrarea 

extema a populatiei. Analiza comparativa a info,atiilor statistice obtinute in cadrul 

recensamintelor populatiei din 2002 ~i 2011 indica faptul lea cea mai mare parte a localitatilor din 

Romania au pierdut din populatie ca urmare a unui spor n tural ~i migratoriu negativ. 
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Economia locala 

Analiza contextului economic local reprezint~ prit cipalul punct de plecare in elaborarea 

obiectivelor strategice care vor facilita tranzitia econo[ iei locale. Atragerea investitiilor 1n 

comuna reprezinta o modalitate benefica de dezvoltare a comunitatii ~i a mediului economic de 

la nivelul judetului. ] 

Agricultura este considerata principala ramura er nomica a comunei ~i concentreaza o 

importanta parte a fortei de munca. Productia agricola rer rezinta nu numai un suport important 

pentru asigurarea existentei populatiei rurale care partj~ipa la realizarea ei, ci ~i o baza a 

diversificarii ocupationale rurale. Existenta unor cantitati lmai mari de produse agricole potential 

disponibile pentru prelucrare cre~te capacitatea comunei pentru initierea ~i dezvoltarea unori 

afaceri vizand prelucrarea acestor materii prime. I 

La elaborarea bugetului local s-a avut in vedere 1n I principal imbunatatirea activitatii de 

gestionare a fondurilor publice la nivel local atat la rartea de venituri cat ~i la partea de 

cheltuieli. La stabilirea prevederi lor bugetare s-a pus un r· ccent deosebit pe asigurarea resurselor 

financiare destinate investitiilor. 

In anul prevedent total cheltuiel i 2.603.384 lei, din care: f heltuieli de dezvoltare 1.062.108 lei , 

fonduri nerambursabile 501.037 lei, venitproprii 561.071 1lei. 

Eficienta energetica 

Eficienta energetica ocupa un rol important i cadrul comunai, fiind o conditie a 

dezvoltarii durabile. Pentru indeplinirea obiectivelor politicii de imbunatatire a eficientei 

energetice sunt necesare masuri de reducere a emisiil , r de dioxid de carbon ~i de utilizare 

'.a\ionarn a energiei pe termen lung. : 

In perioada urmatoare, comuna Moac~a urmare~te eliriiinarea barierelor in calea promovarii 

eficientei energetice, promovarea mecanismelor de erycienta energetica ~i a instrumentelor 

financiare pentru economia de energie, educarea ~i con~tientizarea consumatorilor locali asupra 

importantei ~i beneficiilor aplicarii masurilor de imbunal tire a eficientei energetice, cooperarea 

dintre consumatorii finali , producatorii, fumizorii , distrib~itorii de energie ~i organismele publ ice 

1n vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica natiot ala de eficienta energetica. 
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Iluminatul public I 

In anul 2019 pe teritoriul comunei s-a procedat la modernizarea serviciului de iluminat 

stradal prin achizitionarea a 188 buc. Corpuri de iluminat efficient energetic cu sursa LED 

30W.Costul total fiind 71. 185,80 lei. 

Pe teritoritoriul administrativ functioneaza un sistem de supraveghere video asigurand 

prevenirea ~i combaterea criminalitatii ~i incidentelor, a sigurantei ~i ordinii publice locala. 
I 

Va!orificarea potentialului de resurse regenerarile este o prioritate de dezvoltare a 

comunei. In ceea ce prive~te utilizarea energiei de tip biomasa, comuna are un potential relativ 

ridicat datorita fondului forestier ~i a activitatilor agricole desfa~urate 'in teritoriu . 

Administrarea de~eurilor 

Serviciul public de gestionare a deseurilor este asigurat de catre S.C. TEGA S.A. 

in prezent se deruleaza proiectul pentru realizarea investitiei de reabilitare, modernizare 

~1 dotare a Gradinitei cu program normal "Teleki Zsikmond" din satul Moac~a - Programul 

Operational Capital Uman (POCU) - axa prioritara 6 - Educafie $i competenfe; iar pentru 

obtinerea serviciului public de alimentare cu apa ~i de canalizare ~i a programelor multianuale de 

reabilitare, extindere ~i modernizare a sistemelor existente comuna a aderat la Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV. I 

Sistemul de ocrotire a sanatatii ~i asistenta sociala 

Modernizarea ~i dezvoltarea infrastructurii medicale constituie aspecte prioritare care 

conduc la 'imbunatatirea serviciilor medicale ~i cre~tera accesibilitatii localnicilor la servicii 

mediicale de buna calitate. Cre~terea nivelului de dotre cu echipamente medicale moderne, 

crearea de programe medicale adaptate populatiei locale, atragerea ~i retinerea personalului 

sanitar specializat 11 stimularea investi\iilor private 1• nivel loca reprezintii un obiectiv a 

autoritatilor locale. 
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Comuna Moac~a dispune de: un dispensar medi j al de familie; cabinet medical sanitar

veterinar; un punct farmaceutic; serviciul de lngrijirJ Socio-Medicala la domiciliu pentru 

persoanele varstnice, bolnave ~i/sau dependente asigurat J rin Fundatia Cre~tina Diakonia. 

La dispensarul uman s-au executat lucrari de reabilitare ~i modernizare pentru sprijinirea 

serviciilor de sanatate prin crearea de conditii optime in vederea organizarii ~i desfa~urarii 

activitatii medicale ~i cre~terea atractivitatii localitatii pentru personalul de specialitate medico -

~~ l 
Investitia efectuata la dispensarul uman a fost finantata din bugetul local ~i prin Programul 

judetean pentru reabilitarea ~i modemizarea imobilelor cu destinatie de cabinet medicale din 

mediul rural, in perioada 2017-2020. 

Sistemul de asistenta ociala 

La nivelul comunei s-a elaborat ~i s-a aprobat J ategia de dezvoltare servicii sociale ~i 

Regulamentul de organizare ~i functionare al serviciului de asistenta sociala. 
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Integrarea 10 comunitate a grupurilor care se afla In situatii de rise social reprezinta un 

obiectiv principal al Strategiei Europa 2020 ~i o prioritat1 In combaterea saraciei ~i a excluziunii 

sociale, motiv pentru care autoritatea deliberativa a comunei Moac~a a aprobat implementarea 

proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala ~i combaterea saraciei ~i a excluziunii 

sociale" cod SMIS 126924. 

Au fost realizate activitati de monitorizare, evalauare ~i reevaluare socio-economica ~i 

servicii de informare ~i consiliere, In ceea ce prive~te pl1samentele familale ~i plasamentele 

rezidentiale. 

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se gasesc 'in urmatoarele situatii : 

a) nivel economic sub pragul saraciei; 

b) ~omaj; 

c) nivel educational scazut; 

d) diferite dizabilitati, boli cronice; 

e) boli aflate In faze terminale, care necesita tratamente p
1

aleative; 

f) graviditate; 

g) varsta a treia; 

h) varsta sub 16 ani; 

i) fac parte din familii monoparentale; 

j) rise de excluziune sociala. 

Venitul minim grantat 

Ajutoarele sociale se acorda persoanelor sau familiilor aflate 10 dificultate ~i ale caror 

venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viata, evaluate prin ancheta 

sociala, precum ~i prin alte instrumente specifice. I 

Beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificlirile ii completiirile ulterioare, familiile ii perjoanele singure care au domiciliul sau, 

dupa caz, resedinta in Romania, cu sau fara cetatenie romana, precum ~i apatrizii . 

In comuna Moac~a, Venitul Minim Garantat a fost acordat unui numar de 11 de beneficiari . Din 

totalul beneficiarilor, 9 erau persoane singure, 3 erau famili. Ace~ti beneficiari au fost sprijiniti 
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lunar, pe tot parcursul anului. Comparativ cu numarul peLoanelor 1nregistrate 1n anul precedent, 

numarul acestora a scazut I 

Au fost intocmite 85 de anchete sociale pentru veri~carea veridicitatii datelor 1nscrise 1n 

declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei ~i veniturile acesteia. De asemenea 

piina pe data de 05 a fiecarei luni au fost transmise la AJPIS Covasna situatiile care reprezinta 

documente de plata pentru achitarea drepturilor VMG. 

Aloca(ia de stat 

Alocatia de stat pentru copii se acorda tuturor copiilor 10 viirsta de piina la 18 ani, cetateni 

romiini, fara discriminare, precum ~i tinerilor care au 1rrplinit viirsta de 18 ani, care urmeaza 

cursurile invatamiintului liceal sau profesional organizate 1n conditiile legii, piina la terminarea 

aBcestofir~. - d I . d .. . ... J ·1 -· . . . I 
ene 1c1aza e a ocat1e e Stat pentru COpll ~I COplll cetarm or stram1, precum ~I al persoane Or 

fara cetatenie rezidenti / rezidente in Romania, 1n conT tiile legii, daca locuiesc impreuna cu 

parintii. 

1 

AlocaJia de susJinere a familiei 

Beneficiarii acestui tip de sustinere sunt familiile ~i persoanele singure care au 1n 

intretinere copii in viirsta de piina la 18 ani, daca acestea realizeaza venituri nete lunare pe 

I membru de familie de piina la 530 lei. 

Se considera familie ~i barbatul ~i femeia necasatoriti, cu copiii !or ~i ai fiecaruia dintre ei, care 

locuiesc ~i gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala. 

in anul 2019 au fost inregistrate 16 de dosare. Comparativ cu anul precedent, in anul 20 I 9 a 

scazut numarul beneficiatrilorde acest sprijin. 

IndemnizaJia pentru cre$terea copilu/ui in varstii de p f nii la 2 - 3 ani ~i stimulentul pentru 

cre$terea $i ingrijirea copilu/ui 

Incepiind cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de 

urgenta, beneficiarii indemnizatiei pentru cre~terea copilului, care au drepturi stabilite de eel 

putin 6 !uni au obligatia sa i~i achite impozitele ~i ta~ele locale fata de bugetul local pentru 
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bunurile pe care le detin 'in proprietate, conform preveder lor Legii nr. 571/2003, cu modificarile 

~i completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cre~terea copilului 1n varsta de pana la 

2 ani sau, 1n cazul copilului cu handicap, de pana la 3 an~, precum ~i de o indemnizatie lunara 1n 

cuantum de 600 lei. De indemnizatia pentru cre~terea copilului beneficiaza, optional, oricare 

dintre parintii fire~ti ai copilului. ] 

In perioada ianuarie - iunie 2019 au fost 1nregistrati 3 de beneficiari de indemnizatie pentru 

cre~terea copilului 1n varsta de pana la 2 - 3 ani. 

Ajutor pentru inciilzirea locuin(ei 

Incepand cu luna octombrie 2019-2020 conforr prevederilor OUG 70/2011 privind 

acordarea de ajutoare pentru 1ncalzirea locuintei, precum ~i a unor facilitati populatiei pentru 

plata energiei tennice s-au primit ii efectuat baza de df e pentru un numiir de 23 de cereri ii 

declaratii pe propria raspundere privind componenta familiei ~i veniturile realizate ~i 

documentele anexa 1n vederea stabilirii acestui drept. I 

Conform acestei baze de date au fost 'intocmite proiectele]de dispozitii ale Primarului de acordare 

a acestui drept. S-a efectuat un numar de 23 comunil ari a dispozitiei privind acordarea de 

ajutoare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni ~i 

combustibili petrolieri. 

Pentru ajutoarele privind 1ncalzirea locuintei cu lemne, aarbuni ~i combustibili petrolieri au fost 

'intocmite ~tate de plata pentru un numar de 23 de benefic ari. 

Turism 

Comuna Moac~a este una din destinatiile turistice preferata a zonei. Istoricul turismului 

1n zona a debutat dupa schimbarea regimului din 1989, dand prezenta turi~tilor de peste hotare a 

dobandit caracter de masa. 
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Atractii turistice locale 

Lacul Moaqa-Padureni 

Lacul Moac~a-Padureni este unul dintre cele rnai vizitate puncte turistice din judetul 

Covasna, este vizitat de turi~ti atat din tara cat ~i din strainatate. Lacul este eel mai mare lac de 

acumulare din judetul Covasna, avand o lungime de 2 J. A fost creat 'in anii 1980 prin diguirea 

apei paraielui din Muntii Bodoc. Pejsajul este frumos, tdcut fiind ~i un loc favorit al pescarilor. 

Lacul ~i zona constituie un toe ideal pentru iubitorii naturii, oferind posibilitati pentru drumetii , 

plaja, plimbare cu barca, culegerea ciupercilor. Zona ofera peisaje extraordinare, aer curat ~i 

variante de agrement care merita 'incercate. 

Exista posibilitatea realizarii unor complexe turistice, de a amenaja spatii ideate pentru zona de 

agrement, sport ~i tineret, tabere pentru copii. 
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Centrul de agrement Padureni 

Centrul de Agrement Padureni situat in comuna Ml ac~a, la Poalele Muntilor Bodoc 'in 

apropierea lacului Moac~a-Padureni se afla in subordinea Directiei Judetene pentru Sport ~i 

Tineret Covasna. 

Trasee turistice ce se pot des:fa~ura din centrul de agreer1r nt sunt: Lacul de acumulare Moac~a

Padureni, Poteca didactica Padureni, Conacul Babos - Ft rr6, Situ! arheologic ,,Pivnitele Mari", 

Rezervatia naturala ,,Mestecani~ul de la Reci", Monumentul funerar al Jui Gabor Aron, Biserica 

reformata din Padureni, Izvorul sulfuros ,,Fantana Domnului", Varful Muntilor Bodoc, Biserica 

reformata din Moac~a cu tavan renascentist. 

Pivnitele Mari I 
Pe langa dealul de la Eresteghin, satul ata~at de loei:alitatea Moac~a, 'in est de ~osea, se afla 

I 
mormantul turnatorului de tun, Gabor Aron. La nord-vest de aici se afla dealul Pivnitele Mari, 

numele acestuia, probabil provenit de la mormintele din piatra descoperite deja 'in urma cu zeci 

de ani, din epoca de bronz. 

Potrivit descrierii Jui Orban Balazs, scriitor, etnograf, istoric ~i om politic secui , aici a 

trait un uria~, care in cativa pa~i ajungea la castelul Balvanyos din Turia sau la castelul din 

Boro~neu. Cand s-au stabilit localnicii din zona uria~ul l trebuia sa paraseasca locul pentru ca 

pamantul acesta era destinat oamenilor. Inainte de a pleca, a construit o pivnita gigantica sub 

deal, ca sa-~i ascunda comorile pe care nu le putea lua cu el. Conform legendei locuitorii din 

zona au :facut sapaturi mult timp 'in cautarea comorilor. 

30 



in anul 2006 pe Dealul Pivnitele Mari s-a organizat int, lnirea Mondiala a Maghiarilor din Trei 

Scaune. In prezent pe acest deal, anual se organizeaza "Galopiada Secuiasca", evenimet sportiv 

premergator Galopiadei Nationale din Ungaria. 

Mormantul lui Gabor Aron 

Gabor Aron, s-a nascut la data de 27 noiembrie 1814 la Bretcu ~i decedat la data de 2 

iulie 1849 in Chichi~. A fost ofiter de artilerie din al Doilea Regiment Secuiesc de lnfanterie, 

trecut de partea Revolutiei Maghiare, erou al Revolutiei Maghiare din 1848-1849. Gabor Aron a 

devenit unul dintre conducatorii fortelor revolutionare din Transilvania in timpul Revolutiei . A 

dobandit faima ~i notorietate producand tunuri ~i praf de pu~ca pentru fortele revolutionare 

maghiare din Transilvania ~i conducand rezistenta din co~itatul Trei Scaune. A cazut pe campul 

de lupta in iulie 1849 ~i a fost inmormantat in trupul satd
1

c Eresteghin. 

Conacul Benke 

Conacul Benke este o locatie care imbina confortul unui hotel de lux cu tlexibilitatea 

caracteristica pensiunilor, oferind spatii comune ~i cazare in camere elegante, restaurante ~i 

locuri de luat masa exclusiviste pentru cine romantice saJ de afaceri, sali de ~edinte ~i conferinte 
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pentru business, team buildinguri, evenimente corporate, t nsari , o locatie ideala pentru relaxare 

~i petrecere a timpului liber 'in zona de spa & wellness. 

Pensiunea este amenajata intr-o cladire construita in stil clasicist la 'inceputul secolului XIX, ~i 

mai in multe anexe a acesteia. Conacul Benke este o claJ ire ridicata probabil in jurul cumpenei 

dintre secolele XIX. ~i XX., foarte probabil prin modififarea unei structuri existente anterior. 

Corpul initial al conacului este construit dupa un plan dreptunghiular cu doua travee 

longitudinale. Fatada sudica este segmentata cu un pridvor cu timpan ie~it 'in fata intrarii 

principale, a carei intrare consta dintr-o impunatoare scar~ de blocuri de piatra sculptata. Cornisa 

~i ancadramentele ferestrelor fatadei principale simetrice sunt marcate cu ornamente din 

tencuiala bogat profilata - caracteristica locuintelor nobiliare secuie~ti de la 'inceputul secolului 

trecut. Se ofera servicii ~i posibilitati de excursie pentru ~izitatori ~i localnici , calaritul care este 

un sport cu o doza ridicata de eleganta, de bucurie prin comuniunea omului cu calul. Lectiile de 

calarie se desfa~oara in prezenta unui instructor, caii sunt distribuiti cursantilor in functie de 

varsta lor, experienta in acest sport, temperamentul calului ~i disponibilitatea acestuia. 

Cultura 

Biblioteca 

Biblioteca comunala se afla in satul Moac~a. Consiliul local al comunei Moaqa prin 

aplicarea la programul Biblionet a realizat diversificarea gamei de servicii oferite de biblioteca 

prin modernizarea bibliotecii cu calculatoare ~i echipamepte IT, facilizand astfel accesul public 

la informatii. 

Locuitorii comunei Moac~a au acces la internet in ~proape toate locuintele, tehnologiile 
I 

informatiei ~i comunicatiilor influenteaza viata de zi cu zt a locuitorilor, atat la locul de munca, 

cat ~i acasa. 

Caminele culturale I 

Atat in satul Moac~a, cat ~i in satul Padureni exista cate un camin cultural renovat ~i 

adecvat pentru revitalizarea vietii culturale din comuna. Caminul cultural asigura Joe pentru 

organizarea unor festivitati, sarba:tori, targ de toamna, baluri, evenimente religioase, cercul de 

teatru. 
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Caminul cultural din satul Padureni s-a reabilitat ~i s-a rriodernizat din surse financiare cuprinse 

'in bugetul local, respectiv din fondurile obtinute tn bak unei asocieri 1ncheitate cu Consil iul 

Judetean Covansa. 

Sistemul educational 

I 

La nivel comunei Moac~a functioneaza doua ~coli: Scoala Gimnaziala "Orban Balazs" cu 

predare simultana ~i Scoala Primara Padureni (cu inJ atamant simultan) ~i doua gradini te: 

Gradinita ,,Teleki Zsigmond" din satul Moac~a ~i Gradinifa din satul Padureni. 

Scoala Gimnaziala "Orban Balazs" din satul Mol c~a este infiintata in jurul anului 1860. 

Functioneaza in doua cicluri: primar ~i gimnazial. 

Date concrete cu privire la $coala din Moac~a nu au fdst gasite pana in anul 1810. Totu~i se 

constata ca deja in secolul al XVI-lea satul avea o ~coala bine organizata. intr-un document din 

secolul al XVIII-lea este mentionata locuinta invatatorult , iar in anul 1878 ~coala s- a finan tat 

de catre stat. in anul 1866 au 1nceput lucrarile pentru construirea unei noi cladiri , care mai tarziu 
I 

a devenit una din cele mai frumoase ~coli rurale din Trei $caune. Cladirea a fost renovata in anul 

1949, iar anul 1965 i-au mai fost adaugate doua sali de clasa. in 2007 s-a amennajat un grup 

sanitar ~i s-a instalat o centrala termica. 

Salile de clasa sunt spatioase, cu un ambient placut, fiin, dotate cu mobilier si material didactic 

specific. $coala a achizitionat o tabla interactiva ~i un yideoproiector acestea se regasesc din 

dotarea laboratorului de informatica. 

$coala Primara cu clasele I IV din satul Padurieni se afla la o distanta de 5 km de 

cladirea centrala a ~colii din satul Moac~a ~i functioneaza 1ntr-o cladire cu gradinita cu program 

normal. 

$coala a fost construita la sfar~itul anilor 1700, iar dupa 20 de ani, ~coala avea nevoie de mari 

reparatii. In aceea~i cladire se regasea ~i locuinta invataiorului. Dupa anul 2008 aceasta a fost 
I 

transformata 'in sala de calculatoare. 

Gradinifa cu program normal "Teleki Zsigmond l' din satul Moac~a este cea mai veche 

dintre unitatile ce apartin $colii generale Orban Balazs. OCn 1857 un om bogat ~i cu un orizont 
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larg, Teleki Zsigmond ~i sotia Pal Maria, rama~i fara urma~i, au avut ca dorinta sa lase averea !or 

in scopul intemeierii unei gradin ite. [ 

In 1911 gradinita "Teleki Zsigmond' s-a mutat int~-o noua cladire care a fost construita pe 

cealalta parte al terenului ~i in s-a numarat printre cladirile moderne din acel timp. In anul 1992 

s-a aniversat al 135-lea an de la infiintarea gradinitei, cu aceasta ocazie gradinita a primit official 

denumirea "Teleki Zsigmond". 

Unitatea ~colara functioneaza intr-un singur schiJ b, deoarece numarul elevilor din ~coala 

este destul de mic. Din analiza situatiei efectivelor de elevi in ultimii cinci ani se constata 

urmatoarele: 

► 

► 

► 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

efectivul de elevi in anul ~colar 2014-2015 - 127 e~evi ~i pre~colari; 

efectivul de elevi in anul ~colar 2015-2016 - 124 e~evi ~i pre~colari; 

efectivul de elevi in anul ~colar 2016-2017 - 112 elevi ~i pre~colari. 6 

NUMAR TOTAL DE ELEVI[ iNSCRl~I 
■ 127 ■ 124 ■ 112 

Anul ~colar 2014-2015 Anul ~colar 2015-2016 Anul ~colar 2\ 16-2017 

6 ~coala Gimnaziala ,,Orban Balazs 
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Activitati sportive 

Terenul de sport polivalent multifunctional cu i uminat nocturna din satul Moac~a 

In vederea crearii de conditii optime pentru insu~irea cuno~tintelor practicarii diferitelor 

sporturi, de exemplu: minifotbal, baschet, tenis, volei, cu scopul promovarii valentelor educative, 

stabilirea unor relatii asociative civilizate ~i sporirea contributiei educatiei fizice a tuturor 

generatii din comuna, ~i nu numai, Comuna Moac~~ prin Programulul National pentru 

Dezvoltarea Rurala, submasura Leader, ghidul solioitantului pentru submasura M4/6B 

"Dezvoltarea comunitatilor" a realizat un teren sport polivalent multifunctional (minifotbal, ten is 

de camp, volei, baschet,handbal) cu iluminat nocturna. 
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Realizarea investitiei este un raspuns a necesitatii comunei, deservind astfel locuitorii satelor, 

operatorii economici din un itatea administrativ-teritorialb ~i nu in ultimul rand, turi ~tii din zona 

lacului Moac~a-Padureni. 
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ANALIZA SWO 
1 

Analiza SWOT este un important instrument a strateL ei, ajuta la prezentarea structurata a 

analizei situa\ionale a localitii\i i. Numele este descriptit : Strengths (puncte tari), Weaknesses 

(puncta slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (risc~ri , amen intari) 

► A~ezarea geografica favorabila a comuj ei, distanta aproximativa de 30-40 km 

de municipiile Sfantu Gheorghe, Targu Secuie5r, Bra~ov; accesul DNl 1 Bra~ov-Targu 

Secuiesc-Bretcu; accesibilitatea serviciilor urbar . 

► Ponderea ridicata de racordare a comun ii la retea de energie electrica, corpurile 

de iluminat existente la nivelul comunei sunt cele eficiente energetic ; 

► Potential de proclucere a energiei termic I pe baza de biomasa (datorita activitatii 

agricole). 

► 

► 

► 

► 

Parcuri amenajate. 

Sistem de monitorizare a traficului rutie . 

Locuinte reabilitate ~i locuinte nou cons,ruite. 

Finalizarea sistemului de alimentara au apa potabila, finalizarea retelei de 

canalizare. 

► Terenuri agricole de buna calitate 

► Aplicarea programului National de cadastru ~i Carte Funciara privind 

inregistrarea sitematica a imobilelor 

► 
► 

► 

► 

► 

► 

► 

Organizarea numeroaselor evenimente l@cale 

Viata comunitara lipsita de conflicte I 

Administratie locala care stimuleaza ~i srrijina evenimentele culturale 

Carnine culturale modernizate I 

Sistemul functional de ingrijire a bolnav·r·lor la domiciliu. 

Conditii peisagistice favorabile. 

Mediul sanatos ~i durabil din punct de vedere a calitatii mediului. 

I 
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► Drumuri nemodemizate, neasfaltate sau pietruite, infrastructura rutiera slab 

r: dezvoltata. 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Inexistenta unui operator de transport public de stat pe raza comunei . 

Inexistenta ~anturilor betonate de-a lungml drumurilor din interiorul comunei. 

Comuna nu este racordata la reteaua de gaz natural. 

Cre~terea daunelor provocate de animale~e salbatice. 

Lipsa sistemului de irigatii pe teritoriul cr munei Moaqa . 

► 

Deficienta in valorificarea anumitor produse agricole. 

Nu exista publicatie sau suprafata onliJ proprie pentru promovarea turistica a 

comunei. 
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► Fonduri guvernamentale, Programe de sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii 

rurale prin programul national de dezvoltare loc:ala privind investitiile in infrastructura 

rutiera, sanatate, educatie, apa-canalizare, endfgie termica ~i electrica, salubrizare, 

cultura, culte ~i sport. I 

► Terenuri libere disponibile pe teritoriul administrativ al comunei, acestea fiind 

. d . d l b .I . ~ . oportune pentru extm erea ~1 ezvo tarea ur amst1ca a comune1. 

► Participare la proiecte prin Programul Nl tional pentru Dezvoltare Rurala pentru 

'infiintarea plantatiilor de afine, coacaze, zmeura l 

► Construire hale de depozitare ~i hale fri~orifice, pentru prelucrarea produselor 

agricole locale. 

► Infiintarea centrelor/punctelor de colectare a fructelor de padure, de ciuperici ~i 

plante medicate. 

► Organizare cursuri de formare profesionala de scurta durata, calificare ~1 

recalificare profesionala, workshopuri pentru I locuitorii comunei, ~i nu numai, in 

colaborare cu diverse institutii/autoritatiforganizr tii de specialitate. 

► Implementarea proiectelor de reab,litare a cladirilor rezidentiale ~i 

nerezidentiale ~i de eficientizare energetica pri intermediul Programului Operational 

Regional 
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► Instabilitatea legislativa la nivel nation~! determina agentii econom1c1 sa nu 

investeasca pe termen mediu sau lung. 

► Interesul scazut al populatiei inactivJ fata de programele de recalificare 

profesionala determina cre~terea ratei ~omajului~ cre~terea ~omajului 
I 

► Schimbarea structurii demografice, 1mbatranirea accelerata a populatiei cre~te 

nevoia de servicii sociale specializate. I 

► Termene mai lungi de rezolvare a pro~lemelor locale din cauza personalului 

insuficient 1n cadrul unor compartimente. I 

►► Apari(ia schimbiirilor climatice severe ct genereazii calamitati naturale. 

Importul produselor Agricole. 

► .Reducerea coeziunii sociale. 

in urma analizei SWOT au 

dezvoltare, dar si pericolele 

fost identificate punctel~ tari si cele slabe, oportunitii\ile de 

existente la nivelul coml!lnitatii. Acest tip de analiza permite 

·ct ffi 1 en 1 1carea irec 11 or e It ezvo are oca a. 

Activitatea va fi orienta~e spre: 

1. Dezvoltarea durabila a comunitatii se va realizj cu ajutorul 
... 

eforturi !or tuturor umm 

locuitorilor pentru solutionarea problemelor comune 
I 

2. Dezvoltarea infrastructurii comunitatii (finalizarea investitiilor privind apa, canalizare, 

modemizarea drumuri) I 

3. Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic 1n domeniile social, 

cultural ~i de mediu 

4. Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte ~i frograme cu finantare nerambursabila 

6. Sustinerea ~i dezvoltarea turismului I 

7. Dezvoltarea ~i cre~terea calitatii activitatilor 1n dolneniul agricol 

8. Optimizarea sistemului de sanatate ~i protectie s01iala 1n comuna 

9. Reabilitarea ~i modernizarea ~colilor conform sta1dardelor europene 
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Dezvoltarea Durabila a comunei Moaqa 

Planul de actiuni este un plan detaliat, pe termen scurt ~i mediu, care descrie actiunile ~i pa~ii 

necesari aplicarii strategiei ~i atingerii obiectivelor. 

Agricultura ~i Silvicultura 

Datorita resurselor umane ~i naturale 'inbel~ugate (terenuri agricole cu clasa de calitate 

superioara, clasele II, Ill de calitate, fond forestier masi\l ~i relativ compact 'in zona vaii paraului 

Padureni , resurse hidrologice bogate, mediul construit valoros ~i relativ bine pastrat, potentialul 

uman valoros, etc. ), comuna Moac~a are ~anse reale peJ tru o dezvoltare perspectivica de durata 

'in ceea ce prive~te activitatile umane. 

Dezvoltari Infrastructurale: 

-Padurea este o valoare naturala din care, prin valorificare rationala ~i sustenabila, pot fi 

create locuri de munca 'in toate segmentele vietii econoJice (turism, exploatarea, prelucrare). in 

vederea consolidarii sistemului de relatii dintre turism ~i silvicultura trebuie realizate mai multe 

dezvoltari infrastructurale prin care padurea devine ,,acce~ibila" ~i interesanta ~i pentru turi~tii. 

-Amenajarea drumurilor agricole ~i a drumur~lor ocolitoare de acces la zonele cu 

activitate agricola (mai ales 'in zona 'in care tranziteaza ). 

Infiintarea unor areale 'in vederea dezvoltarii industriei de prelucrare: 

Realizarea unei unitati de prelucrare a laptelui. 

Realizarea unui centru de colectare ~i prelucrare a cartofului. 

infiintarea unei unitati de prelucrare a carnii. I 
Infiintarea unei unitati comerciale de comert cu produse agro-industriale specifice, 

produse 'in cornuna (miere, conserve de fructe ~i legume). 

Colectarea ~i pastrarea valorilor traditionale din comuna . 

-Agricultura comunei Moac~a este concentrata 1h mod specific pe cre~terea animalelor 

(zootehnie), si cultura plantelor. Poate fi dezvoltata prin 'infiintarea unor ferme zootehnice 

ecologice (porcine, bovine, taurine), construirea unor Jere Agricole 'in vederea implementarii 

legumiculturii moderne. 
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Turismul 

Asigurarea transportului public de persoane, cursJ regulate de microbuz/autobuz pe ruta 

Sfantu Gheorghe - Moac~a-Padureni ~i Targu Secuiesc-Mpac~a-Padureni. 

Dezvoltarea turismului la nivel comunal prin punerea in valoare a patrimoniului turi stic natural ~i 

antropic, prin extinderea ~i modemizarea infrastructurii turistice, prin imbunatatirea ~i 

diversificarea serviciilor oferite precum ~i prin dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative ~i 

sprijinirea industriilor. 

lnfiintarea sau atragerea unor firme care au ca activitate serviciile ~i turismul, pentrul intocmirea 

proiectelor de finantare in domeniul turismului ~i agroturismului . 

Infiintarea unui centru de dezvoltare a turismului rural, la Moac~a (punct agro-turistic central) in 

zona lacului Moac~a-Padureni. 

Conditiile meteo ~i altitudinea zonei sunt favorabile pentru practicarea zborului cu 

deltaplanele. Parapantismul este eel mai accesibil si mai ieftin sport aeronautic recreativ sau 

competitional care se poate practica i imprejurimea comuJei. 

Educatie, Copii ~i tineri 

Pentru ocrotirea §i dezvoltarea fizica-spirituala sanatoasa a copiilor ;;i t inerilor devine 

necesara supravegherea printr-un sistem institutional care indepline;;te sarcinile de monitorizare 

;;i interventie in vederea evitarii respectiv tratarii situatiilor de pericol ce apar in diferite cicluri 

de viata. Ca un prim pas trebuie dezvoltat calitativ servicil l de asistenta sociala pentru ca tinerele 

mame ;;i copiii minori sa primeasca o consultanta corespunzatoare. Acest serviciu trebuie sa 

urmareasca in continuu dezvoltarea fizica-spirituala a fiecarui minor ;;i evolutia situatiei din 

familie pentru a preveni situatiile de pericol cum ar fi maltratarea sau excluderea din familie. 

imbunatatirea radicala ~i diversificarea ofertei educationale a intregulu i sistem de 

invatamant ~i formare profesionala din Romania este recunoscuta ca un obiectiv prioritar de 

importanta strategica ~i o conditie obligatori pentru transpunerea in fapt a principiilor 

dezvoltarii durabile pe termen mediu ~i lung. 

in prezent comuna Moac~a dispune de imobile neutilizate, avand posibilitatea de a 

amenaja o Casa de comunitate, dotata cu mese de tenis ~i de billiard, dotari necesare pentru 

jocuri colective ~i activitati sportive, cu scopul crearii unei atmosfere prietenoase ~i tineresc. 
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Portofoliu de Proieye 

Achizitionarea unei ma~ini de pompieri. 

Reabilitarea, modernizarea ~i dotarea Gradinitei cu program normal "Teleki Zsigmond" 

din satul Moac~a. 

infiintarea unei Case mortuale din satul Padureni 

Proiect privind modernizarea strazilor locale in cor una Moac~a 

Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola 

Extinderea retelelor de apa potabila ~i canalizare in comuna Moac~a 

Amenajare parcuri de joaca pentru cop ii 

Infiintare centru de tip after-school; 

Extinderea serviciilor medicate ~i imbunatatirea echipamentelor; 

lnfiintare locuinte pentru ,,program al primei locuinte". 

Trebuie mentionat faptul ca, portofoliul necesita revizuire ~i actualizare periodica, deoarece in 

momentul planificarii strategice majoritatea elementeloi: ale politicii de finan tare a perioadei 

2021-2031 nu sunt cunoscute. 

Prezenta strategie constituie baza dezvoltarii durabile a localitatii Moac~a in care sunt trasate 

directiile de dezvoltare, acesta nefiind consecinta planificarii, ci dimpotriva: este punctul ei de 

porn ire, cu scopul ca prioritatile comunei fi regandte, intelese. 
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