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Secțiunea 7 

Turism cultură și culte
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7.1. Industria de turism – produse și infrastructură 
 
Așa cum a rezultat din analiza activităților economice, industria de turism este slab dezvoltată la 
nivelul județului Bacău, comparativ cu celelalte sectoare economice. În acest domeniu activau în anul 
2014 peste 550 de unități locale, în creștere cu 17,7% față de anul 2008, cele mai multe dintre 
acestea fiind de mici dimensiuni (mici hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri etc.). Companiile din 
domeniu au generat, în anul 2014, o cifră de afaceri de doar 159 mil. lei (în scădere nominală cu 3,6% 
față de anul 2008) și au asigurat ocupare a 2.600 de persoane (în creștere cu circa 300 față de anul 
2008), din care 2.200 cu statutul de salariat.  
 
Deși în evoluție față de anii precendenți, în 2014, datele din sectorul de turism se situează pe ultimul 
loc față de celelalte sectoare economice, atât în ceea ce privește cifra de afaceri a companiilor 
existente, cât și valoarea netă a investițiilor în domeniu.  
 
Tabel 7.1 - Ponderea sectorului de turism în structura principalelor activități economice din județ 
2014 Agricultură 

și 
silvicultură 

Industrie 
prelucrăto
are 

Construcții Comerț Transport Turism și 
alimentație 
publică 

IT&C 

Nr. de 
firme 

357 1200 1134 4554 747 558 246 

Cifră de 
afaceri 
(mil. lei) 

1714 3979 1556 7563 607 159 275 

Investiții 
nete 
(mil. lei) 

- 279 59 143 76 9 187 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
7.1.1. Infrastructura de cazare 
 
Cu toată investiția relativ redusă în domeniul infrastructurii turistice, aceasta a cunoscut o evoluție 
semnificativă în ultimii ani, numărul structurilor de primire a turiștilor aproape dublându-se în 
perioada 2012-2015. 
 

Tabel 7.2 – Evoluție număr structuri primire turistică pe tipuri, în perioada 2012 – 2015 
 2012 2013 2014 2015 
Total 76 85 84 129 
Hoteluri 15 16 15 15 
Hosteluri 1 1 1 2 
Moteluri 9 10 11 12 
Vile turistice 5 5 3 8 
Cabane turistice 0 0 0 1 
Bungalouri 1 1 1 1 
Campinguri 1 0 0 0 
Popasuri turistice 1 0 0 0 
Casute turistice 1 1 1 2 
Tabere de elevi si prescolari 2 2 2 2 
Pensiuni turistice 28 35 35 50 
Pensiuni agroturistice 12 14 15 36 

Sursa: TEMPO online – insse.ro 
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La nivelul unităților administrativ teritoriale din județ, situația se prezintă astfel: 
 

Tabel 7.3  – Evoluție număr structuri primire turistică/UAT, în perioada 2012 – 2015 
 Total structuri de primire 

turistică cu funcțiuni de cazare 
turistică 

di
n 

ca
re

 p
en

tr
u 

an
ul

 2
01

5:
 

Hoteluri  Hosteluri  Moteluri  
Pensiuni 
turistice  

Pensiuni 
agroturistice   2012 2013 2014 2015 

Județ Bacău 76 85 84 129 15 1 12 50 36 

municipiul Bacău 13 13 17 20 5 1 1 10 0 

municipiul Moinești 3 5 5 6 0 0 0 3 1 

municipiul Onești 9 8 8 13 2 0 3 7 1 

oraș Comănești 3 3 3 4 0 0 0 3 1 

oraș Dărmănești 4 3 2 4 0 0 0 3 0 

oraș Slănic Moldova 15 21 15 23 5 0 0 12 1 

oraș Târgu Ocna 9 10 10 15 1 0 1 12 0 

comuna Asău 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

comuna Berești-
Bistrița 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

comuna Berești-
Tazlău 

0 3 3 4 0 0 0 0 4 

comuna Căiuți 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
comuna Cleja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
comuna Filipești 0 0 2 2 0 0 0 0 2 
comuna Ghimeș-
Făget 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 

comuna Gîrleni 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
comuna Hemeiuș 4 3 3 4 0 0 0 0 4 
comuna Itești 0 0 1 2 0 0 1 0 1 
comuna Letea Veche 0 0 0 2 0 0 0 0 1 
comuna Luizi-
Călugara 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 

comuna Măgura 1 1 2 2 2 0 0 0 0 
comuna Mărgineni 3 4 3 4 0 0 0 0 3 
comuna Nicolae 
Bălcescu 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 

comuna Oituz 1 1 1 8 0 0 1 0 7 

comuna Orbeni 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

comuna Parava 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
comuna Sănduleni 2 2 2 5 0 0 0 0 5 
comuna Sărata 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
comuna Ștefan cel 
Mare 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

comuna Zemeș 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
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Figura 7.4 – Evoluția structurilor de primire turistică în perioada 2012 – 2015 și distribuția acestora 
pe categorii pentru anul 2015 
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Numărul locurilor de cazare în structurile de primire au avut o evoluție similară, acestea crescând de 
la 3613 (în 2012), la 4735 (în 2015). Cele mai însemnate creșteri au avut loc în municipiile Bacău și 
Moinești, în orașele Comănești, Slănic Moldova, Târgu Ocna și în comunele Cleja, Filipești, Itești, 
Letea Veche, Oituz, Parava și Stefan cel Mare.  
 

Tabel 7.5 – Evoluție locuri cazare in structurile de primire turistică, în perioada 2012 – 2015 

 
Total locuri de cazare în 
unitățile de primire turistică 

di
n 

ca
re

 p
en

tr
u 

an
ul

 2
01

5:
 

Hoteluri Hosteluri Moteluri Pensiuni 
turistice 

Pensiuni 
agroturistice 

2012 2013 2014 2015 
județ Bacău 3613 3854 3642 4735 2048 44 388 1089 564 
municipiul 
Bacău 748 764 1462 940 586 32 30 231 0 

municipiul 
Moinești 54 78 78 124 0 12 0 66 0 

municipiul 
Onești 455 407 381 497 236 0 0 164 18 

oraș 
Comănești 53 53 55 77 0 0 0 55 22 

oraș 
Dărmănești 210 130 30 162 0 0 0 62 0 

oraș Slănic 
Moldova 1084 1348 639 1301 754 0 0 325 0 

oraș Târgu 
Ocna 314 349 347 604 360 0 38 186 0 

comuna Asău 14 0 0 0  0 0 0 0 

comuna 
Berești-Bistrița 48 48 0 0 112 0 0 0 0 

comuna 
Berești-Tazlău 0 35 35 35 0 0 0 0 35 

comuna Căiuți 20 20 20 20 0 0 20 0 0 
comuna Cleja 0 0 0 26 0 0 0 0 0 
comuna 0 0 40 40 0 0 0 0 40 
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Filipești 
comuna 
Ghimeș-Făget 18 18 18 18 0 0 0 0 18 

comuna 
Gîrleni 0 0 0 13 0 0 0 0 13 

comuna 
Hemeiuș 68 58 58 69 0 0 0 0 69 

comuna Itești 0 0 48 80 0 0 50 0 30 
comuna Letea 
Veche 0 0 0 37 0 0  0 21 

comuna Luizi-
Călugara 16 16 16 17 0 0 17 0 0 

comuna 
Măgura 76 76 112 112 112 0 0 0 0 

comuna 
Mărgineni 207 226 75 241 0 0 0 0 73 

comuna 
Nicolae 
Bălcescu 

18 18 18 18 0 0 0 0 18 

comuna Oituz 46 46 46 111 0 0 44 0 67 
comuna 
Orbeni 31 31 31 34 0 0  0 34 

comuna 
Parava 0 0 0 14 0 0 14 0 0 

comuna 
Sănduleni 33 33 33 33 0 0 0 0 0 

comuna Sărata 72 72 72 68 0 0 0 0  
comuna 
Ștefan cel 
Mare 

0 0 0 16 0 0  0 16 

comuna 
Zemeș 28 28 28 28 0 0 28 0 0 

Sursa: TEMPO online – insse.ro 
 

Figura 7.6 – Evoluția locurilor în unitățile de primire turistică în perioada 2012 – 2015 și distribuția 
acestora pe categorii pentru anul 2015 
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7.1.2. Atracții și produse turistice 
 
Patrimoniul natural și cultural al județului reprezintă elemente de potențial de atragere de vizitatori, 
cu condiția ca acestea să fie valorificate, iar produsele turistice astfel rezultate să fie promovate 
adecvat. Prin amplasarea sa, pe culoarul dintre București și zona turistică a Mânăstirilor din Nordul 
Moldoveri, Bucovina și Maramureș, dar și către Iași și Chișinău, județul Bacău își poate consolida 
poziția de tranzit, întărindu-și propria ofertă și propunându-și să rețină cât mai mult turiștii pe 
teritoriul său. In prezent pot fi identificate următoarele produse turistice: 
 
Turismul montan și sportiv este favorizat de existenţa masivelor muntoase, a suprafeţei mari 
acoperite cu păduri, a zonelor de rezervații naturale și cursuri de apă, zone propice pentru 
practicarea drumeţiei, alpinismului, mountainbike, pescuit și vânătoare. Poate fi practicat în partea 
de vest a județului, în zonele de agrement (ex. Lacul Bacău, Lacul Poiana Uzului, Zona de Agrement 
Parc Măgura, etc.) 
 
Turismul balnear este susținut de stațiunile balneare, ce valorifică potențialul apelor minerale și al 
bio-climatului pentru tratarea diverselor afecțiuni, astfel1: 
 

 Stațiunea turistică și balneoclimatică Slănic Moldova este situată la o altitudine de 530 m, 
pe versantul estic al Carpaților Orientali, într-o depresiune străbătută de Pârâul Slănic. 
Profilul preponderent al tratamentului balnear este cel al afecțiunilor digestive, hepato 
biliare, metabolice și de nutriție, a bolilor reumatice, cardiovasculare, respiratorii etc. 
Stațiunea are o capacitate de cazare de aproximativ 1741 locuri. Baza de tratament a 
Hotelului Venus cu o suprafață de 452 mp, ce asigură un număr de 1192 proceduri zilnic, este 
amenajată pentru tratarea afecțiunilor aparatului digestiv, hepato-biliare, căilor respiratorii, 
metabolice și de nutriție asociate. Baza de tratament dispune de spații amenajate, instalații și 
aparatură medicală pentru a asigura următoarele proceduri și tratamente: hidroterapie, 
masoterapie, electroterapie, terapie respiratorie. Tratamentele sunt efectuate sub 
supravegherea personalului medical. 

 
 Stațiunea turistică și balneoclimatică Târgu Ocna dispune de un climat de dealuri cu 

temperaturi moderate și precipitații de 700 mm anual. Izvoarele minerale din Târgu Ocna, 
folosite în cura internă și externă sunt recomandate pentru afecțiuni gastro-intestinale, 
afecțiuni hepato-biliare, boli de nutriție, stări alergice, intoxicații cu metale, afecțiuni ale 
rinichilor și căilor urinare, afecțiuni ale aparatului locomotor. Intre potențialul stațiunii și 
posibilitățile de primire a turiștilor există o discrepanță, potențialul fiind valorificat în procent 
de 15-20% pentru turism balnear și de tranzit. Stațiunea dispune de două baze de tratament: 
hotelul Măgura, a cărui capacitate de cazare este de 230 locuri și sanatoriul Târgu Ocna, 
amplasat pe o suprafață de 6.400 mp, ce dispune de cabinet medical, 10 paturi, sală de 
gimnastică și facilităi de agrement. Salina de la Târgu Ocna atrage vizitatorii care doresc să 
primească tratament medical în mediul specific minelor de sare, dar și pe cei care doresc să 
cunoască modul de lucru specific în minele de sare și peșterile subterane. Serviciile oferite în 
interiorul salinei de către societatea de exploatare a sării sunt: transportul în salină, 
tratamentul cu aerosoli naturali halini, vizitarea salinei și agrement: terenuri de sport 
(baschet, mini fotbal, tenis de câmp, tenis de masă), spații de joaca pentru copii, participare 
la slujbe religioase în biserica „Sfânta Varvara”, amenajată în salină. 

 
 Sărata Băi este o stațiune cu izvoare cu apă sulfuroasă, clorurată, iodurată, calcică și 

bromurată concentrată, care sunt folosite pentru multe afecțiuni ale sistemului nervos 
periferic, boli ale aparatului locomotor, reumatism, afecțiuni post-traumatice, varice, ulcere 

                                                             
1 Sursa: ADR Nord-Est (2015) Planul de dezvoltare regională Nord-Est 2014-2020 
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varicoase, boli ginecologice, dermatoze, psoriazis, stări alergice, precum și o serie de alte 
afecțiuni ale căilor respiratorii. Decăzută din lipsa operațiunilor de întreținere, noul 
proprietar, Centrul catolic de Spiritualitate și Tratament Balnear "Fericitul Ieremia" din Iași, a 
început reamenajarea locului, existând astăzi posibilități de cazare, precum și o bază de 
tratament. 

 
Turismul cultural - religios este practicat în timpul marilor sărbători creştine, ce atrag un aflux mare 
de credincioşi la numeroasele lăcașuri de cult din județ și este susținut de asemeni de obiectivele de 
patrimoniu cultural analizate în secțiunea 7.3. Principalele atracții din această categorie cuprind2: 
 

 Biserica „Sf. Imparati Constantin si Elena” din Bacău, ridicată de boierii Enachi Krupenski si 
Anton Barzu intre anii 1842-1845. 

 Catedrala Sf. Nicolae, din Bacău, construita in stil neoclasic, cu doua turnuri in partea de vest, 
insa afectata de cutremure si incendii. Biserica a fost pictata in 1936 de renumitul pictor 
Constantin Ionescu din Bacau. Din nefericire, pictura s-a deteriorat iremediabil la cutremurul 
din anul 1940, fiind inlocuita la reparatiile ulterioare. Catedrala a fost reconsolidata si 
repictata, pictura murala abordand temele iconografiei traditionale de origine bizantina. 

 Biserica si Curtea domneasca din Bacau, fostă resedinta a lui Alexandru, fiu al lui Stefan cel 
Mare, in perioada 1481-1496. Ruinele vechii Curti Domnesti dateaza din vremea lui Stefan cel 
Mare, pastreaza vestigii ale casei (pivnitele) si ale turnului-locuinta. In ansamblu se afla si 
biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Precista, construita din caramida de Alexandru, fiul 
lui stefan cel Mare, intre anii 1490-1491, este tipica pentru seria ctitoriilor domnesti din 
aceasta epoca. Lacasul a fost reparat de domnitorul Vasile Lupu (1641). 

 Manastirea Casin, in comuna cu acelasi nume, situata la 16 km de Onesti. Aceasta a fost 
ridicata in 1655 de voievodul Gheorghe Stefan. Planul bisericii, arhitectura fatadelor, 
dimensiunile sale sunt identice cu cele ale bisericii Golia din Iasi, dar formele sunt simplificate. 

 Palatul Stirbei, situat la 3 km de localitatea Darmanesti, in mijlocul unei paduri de gorun, pe 
un platou, la o altitudine de 600 m si ocupa o suprafata de 1.031 mp. Palatul Stirbei a fost 
construit de maestri italieni, dupa planurile arhitectului Nicolae Ghika Dudesti la sfarsitul 
secolului XIX si prima jumatate a secolului XX. Pana in anul 1944 castelului a fost intretinut de 
familia printului Stirbei. Este o constructie masiva din caramida, pe patru nivele si cu o aripa 
in „L”. Intre anii 1947-1977 cladirea a functionat cu destinatia de sanatoriu T.B.C. Din 1978 a 
devenit tabara pentru copii. In tot acest timp monumentul a suferit numeroase degradari, 
avarieri ale structurii de rezistenta in zona turnului principal datorita neconformarii 
antiseismice a structurii. 

 Castelul Rosu, satul Lilieci, comuna Hemeius, construit intre anii 1864-1866, intr-un stil 
nedefint, romano-gotic, venetian si brancovenesc. Aspectul medieval al Castelului Rosu este 
completat de minunatul parc ce-l inconjoara. Acesta se intinde pe o suprafata de 49 ha si 
este considerat al doilea parc dendrologic din Romania datorita numeroaselor specii de 
arbori si plante deosebite. 

 Casa Memoriala George Bacovia, Bacău, a fost deschisa pentru admiratia publicului incepand 
cu anul 1971. Numeroasele colectii literare au reusit sa fie adunate aici, casa reusind sa fie 
transformata intr-un adevarat muzeu literar. 

 Ansamblul palatului Ghica, din orașul Comănești datând din secolul al XIX-lea (ansamblu 
format din palat și parc), precum și gara orașului (construită în 1899), ambele monumente 
istorice de arhitectură de interes național. 

 Monumentele comemorative din orașul Comănești, cuprinzând singurul  Cimitir Internaţional 
al eroilor din România, special construit în anul 1933 după încetarea ostilităţilor din primul 

                                                             
2 http://locuridinromania.ro/categorie/locuri-de-vizitat-in-romania/locuri-din-judetul-bacau 
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război mondial, unde au fost adunate osemintele eroilor căzuţi, indiferent de tabăra din care 
au făcut parte (aici odihnesc 165 de eroi români, 46 soldaţi  germani, 2141 soldaţi ruşi, 370 
soldaţi unguri şi 191 soldaţi austrieci); Troiţa Comemorativă a Eroilor din Războiul de 
Independenţă din 1877 şi din Primul Război Mondial amplasată pe dealul Comăneştiului, 
construită în anii 1925-1928; Monumentul Eroilor din curtea bisericii din Lăloaia construit 
între anii 1933-1938. 

 Monumentul DADA, ridicat la intrarea în municipiul Moineşti (dinspre Bacău) în cinstea lui 
Tristan Tzara şi a curentului artistic generat de acesta, la celebrarea a 100 de ani de la 
naşterea artistului. Monumentul fost realizat de sculptorul german de origine română Ingo 
Glass. 

 Monumentul eroilor Regina Maria, din Onești, închinat eroilor căzuți în Războiul de Întregire 
a Neamului 1916 – 1919. 

 
Turismul de afaceri/târguri și conferințe este relativ slab dezvoltat, dar reprezintă o oportunitate 
legată de dezvoltarea economică a județului, folosind infrastructura existentă în special în municipiul 
Bacău. 
 
Turismul rural/agroturismul este posibil a fi dezvoltat în comunitățile rurale din zonele montane, 
depresiunea Tazlăului, lacul Belci, etc., dar și în zonele ce dețin un tezaur etnografic și folcloric bogat, 
prezentat în cadrul centrelor etnografice Balcani, Brusturoasa, Fundu Răcăciuni, Berzunți, muzeul 
etnografic Prăjești, muzeul etnografic Dofteana, Oituz, etc.  
 
Circuite turistice: Planul Regional de Acţiune pentru Turism Nord-Est3 (2008-2013) structurează un 
pachet de propuneri de circuite turistice la nivelul judeţului Bacău, care asociază diverse produse, 
după cum urmează: 
 
Bacău - Măgura – Onești 
– Valea Cașinului  
 

 Comuna Oituz, sat Oituz, Cimitirul Eroilor din Primul Rãzboi 
Mondial, Biserica romano-catolică, ridicatã în amintirea eroilor 
catolici din Moldova cãzuti în rãzboiul din 1916–1918, 
Monumentul Cavaleriei ridicat în amintirea eroilor cãzuţi pe 
Valea Oituzului în timpul rãzboiului pentru întregirea neamului 
1916–1918, Obeliscul-medalion cu portretul generalului Eremia 
Grigorescu, Centrul de olărit, Muzeul de istorie și etnografie 
"Gheorghe Grigore Caitar ";  

 Comuna Oituz-sat Ferăstrău - capela romano-catolica din 1780 – 
sat Harja - sat Poiana Sărată - Biserica Neamului - 1922-1930, 
(inclusiv obiceiuri de Paşte și de Sânt Ilia) – Cimitirul Eroilor din 
Primul Rãzboi Mondial - vechile băi sărate din 1917- zăcământul 
de apă minerală de pe pârâul de la Brezoi – 10 izvoare, muzeul 
etnografic;  

 Comuna Ștefan cel Mare, sat Bogdana - Depresiunea Tazlău-
Caşin – Deal Ouşoru/râul Bogdana - Mănăstirea "Sf. Treime"-
Bogdana" din 1660 (obiecte de patrimoniu) - Biserica mănăstirii, 
hramul "Sfantul Nicolae" și "Sfantul Ierarh Leontie de la Radauti"; 

 Comuna Ştefan cel Mare - comuna Căiuti – sat Pralea - 
păstrăvărie – Cabana de vânătoare Pralea; 

 
Bacău - Măgura – Onești 
– Tg. Ocna – Slănic 

 Valea Trotuşului – Masivul Măgura, Berzunți - râul Trotuș la 

                                                             
3 http://www.adrnordest.ro/user/file/regional_prat/PRAT%20Nord-Est%202008-2013%20ian%202010.pdf 
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Moldova  
 

confluenţa cu râul Slănic;  
 Tg. Ocna- Mănăstirea "Măgura Ocnei” 1653 "Înălţarea Domnului, 

Sf. Gheorghe și Buna Vestire" 1995, Mănăstirea "Raducanu" 
1763, Biserica Mănăstirii "Raducanu" 1664 (pisania cu text în 
limba franceză datând din 1762); Mormântul scriitorului 
Costache Negri, 1664; muzeu, aşezare Cucuteni - dava ; 

 Biserica din lemn "Cuvioasa Paraschiva-Domneasca" 1725 – 
Biserica armenească din 1808 – Biserica "Sf. Nicolae", Biserica 
din lemn "Sf. Gheorghe-Tisesti" 1761;  

 Oraș Târgu Ocna, sat Poieni - Valea Trotuşului – Mv. 
Berzunți/raul Trotuș - Schitul “Poieni Târgu Ocna - Sf. Cv. Eftimie 
cel Mare Titirez " construt în 2000;  

 Orașul Slănic Moldova supranumit "Perla Moldovei"– Munţii 
Nemira/râul Slănic – Balnear -izvoare ape minerale (12) indicate 
în afecţiuni digestive, metabolice, renale; buvete, băi ape 
minerale, reumatologie, ginecologie – climat de depresiune 
intramontană, aer pur, aerosoli și ioni negativi; Sanatoriu 
subteran în salina;  

 Primăria din 1870, Cazinoul din 1894, Mănăstirea "Ștefan cel 
Mare și Sfant - Slănic" 1999;  

 
Bacău - Măgura – Onești 
– Tg. Ocna – Valea 
Muntelui  
 

 Comuna Dofteana, sat Dofteana – 340m altitudine - Valea 
Trotușului – Munții Nemira, Trotuș - Oituz/râul Trotuș la 
confluența cu Dofteana – izvoare minerale la Poiana Salariei, 
Ciunget și Cheile Dofteanei - Muzeu etnografic, Conac sec.19 - 
"Dofteana" rezervație de arini, Parc dendrologic "Haghiac" cu 
specii exotice;  

 Dărmănești - Castelul familiei Ştirbei, Lacul de acumulare "Poiana 
Uzului"; Lacul natural "Balatău"; Micul muzeu etnografic din 
curtea bisericii "Sf. Ap. Petru și Pavel"; Rezervația naturală de la 
Dărmănești;  

 Comuna Asău, sat Ciobănuş – Valea Trotuşului - Munţii Tarcău, 
Ciuc – Deal Ciobănuş/Trotuş la confluenţa cu Ciobănuş- 
rezervaţia "Pădurea Iedera";  

 Municipiul Comăneşti – Munţii Tarcău, Trotuş – Oituz – Masiv 
Berzunți/râul Trotusş - Biserica "Sf. Spiridon" ctitor fam. Ghica 
sec.18, Biserica din lemn "Sf. Nicolae" sec.19;  

 Ansamblul Palatului Ghica – Comănești, azi Muzeul de etnografie 
și artă „Dimitrie Ghica – Comăneşti” - Fostă reședință de vară a 
familiei Ghica - Comăneşti a fost ridicată în 1890 și poartă 
semnătura arhitectului Albert Galleron (proiectant al Ateneului 
Român). Palatul este construit pe două nivele, aparținând 
eclectismului vremii care domina spiritul Europei Occidentale la 
sfârșitul sec. XIX;  

 Comuna Agăş, sat Cotumba - Valea Trotuşului – Mv. 
Cotumba/râul Trotuş la confluența cu râul Cotumba - Mănăstirea 
"Cotumba"(Cotumbiţa) 1770;  

 Comuna Agăş, sat Diaconeşti - Valea Trotuşului – Munţii Trotuş, 
Tarcău/râul Trotuş – Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului – 
Diaconeşti” 1999;  

 Comuna Agăş, sat Sulta - Valea Trotuşului - Munţii Trotuş, Ciuc – 
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Deal Dosul Sulta (761m alt)/râul Trotuş la confluenţa cu Sulta - 
Masiv Făltuianu, Stejăreşti, Cărunta (1517m alt.);  

 Comuna Brusturoasa, sat Brusturoasa - 580m alt. - Valea 
Trotuşului – Munţii Ciuc, Tarcău - Deal Brusturoasa/râul Trotuş la 
confluenţa cu râul Brusturoasa - Biserica "Naşterea Maicii 
Domnului" din 1856 - balneo-izvoare ape minerale/râuri Făgeţel, 
Gura Paloşului- Centrul de cusături populare; 

 Comuna Brusturoasa, sat Camanca – Zona Culmea Preluca 
Tâlharului – Munţii Tarcău – Mv. Paloşu Deal Camenca/râul 
Camanca - drumeţii pe Valea Camancăi spre obârşia Camancăi, 
Vf. Grinduşu; 

 Comuna Ghimeş Făget, sat Ghimeş Palanca (Pas) - Valea 
Trotuşului- Munţii Ciuc, Tarcau - Mv. Grindusu – Dealuri Biliboc, 
Ghimeş/râul Trotuş la confluenţa cu râul Santul - 684m alt., 
trecere Moldova – Transilvania; 

 Comuna Ghimeş Făget sat Ghimeş - Valea Trotuşului - Munţii 
Tarcău, Ciuc - Mv. Grinduşu, Culmea Stânşoara – Deal Ghimeş, 
Biliboc/râul Trotuș la confluența cu râul Aldămaş - monumentul 
Emil Rebreanu, cetatea de granița-Rakoczi, Pas de inălțime 
(1170m alt) între Moldova și Transilvania; 

 Comuna Ghimeș Făget, sat Faget - Valea Trotuşului - Munții 
Tarcău, Ciuc – Coasta Palondraş/râul Trotuș – ruinele cetății 
Rakoczi din 1780; 

 Comuna Palanca, sat Palanca - Valea Trotuşului – Munţii Tarcău 
și Ciuc - Mv. Grinduşu/râul Trotuş la confluenţa cu râul Ciugheş - 
Biserica din lemn "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul" 1803, 
colecție etnografică, târguri tradiționale;  

 Comuna Palanca, sat Ciugheş – zona Obcina Rotundă - Munţii 
Ciuc, Trotuş-Oituz - Deal Trecătoarea/răul Ciugheş - moara de 
apă și fierăstrău hidraulic cu adaptare a unei turbine hidraulice 
pentru producerea curentului electric;  

 
 
 
7.2. Analiza cererii de produse și servicii turistice 
 
Circulația turistică a cunoscut o evoluție ușoară a numărului de sosiri, precum și a numărului de 
înnoptări în perioada 2012-2015, atingând în 2015 un maxim de 124.517 sosiri și 323.159 de 
înnoptări la nivelul județului. Cele mai multe sosiri se înregistrează în municipiul Bacău, iar cele mai 
multe înnoptări în Slănic Moldova, durata de ședere fiind legată de durata perioadelor de tratament.  
 
Cu toate că gradul de ocupare a structurilor de cazare este relativ scăzut, indicele de utilizare netă a 
locurilor de cazare fiind de 23,3 (sub cel național de 26,1), tendința de creștere a numărului de turiști 
reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea de produse noi, sau de susținere și promovare a celor 
existente.  
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Figura 7.7 - Evoluția sosirilor / înnoptărilor turiștilor la nivelul județului Bacău în perioada 2012 – 
2015 

  
Sursa: TEMPO online – insse.ro 

 
Evoluția numărului de turiști sosiți în UAT-urile din județ, precumși a înnoptărilor acestora pe UAT, în 
perioada 2012-2015, sunt prezentate în tabelele următoare. Se observă o creștere considerabilă la 
ambii indicatori în cazul municipiilor Moinești și Onești, dar și în comune precum Gârleni, Hemeiuș, 
Măgura. 
 

Tabel 7.8 – Evoluția sosirilor turiștilor în perioada 2012 – 2015 
 2012 2013 2014 2015 
județ Bacău 97519 101826 105505 124517 
municipiul Bacău 40560 38045 44010 50256 
municipiul Moinești 877 1563 1502 3539 
municipiul Onești 11133 9181 8644 8813 
oraș Comănești 1640 2164 1923 4383 
oraș Dărmănești 1212 1100 880 1020 
oraș Slănic Moldova 21601 25860 17902 26147 
oraș Târgu Ocna 8842 6963 8753 9469 
comuna Berești-Bistrița 1228 2237 0 0 
comuna Berești-Tazlău 0 149 180 232 
comuna Căiuți 490 476 477 555 
comuna Cleja 0 0 0 222 
comuna Filipești 0 0 96 198 
comuna Ghimeș-Făget 17 13 13 37 
comuna Gîrleni 0 0 0 270 
comuna Hemeiuș 901 1541 1645 1709 
comuna Itești 0 0 2729 1708 
comuna Letea Veche 0 0 0 407 
comuna Luizi-Călugara 389 843 428 451 
comuna Măgura 4376 4887 8746 8462 
comuna Mărgineni 946 3631 4624 3381 
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comuna Nicolae Bălcescu 264 516 317 186 
comuna Oituz 89 269 778 1102 
comuna Orbeni 863 534 242 285 
comuna Poduri 0 0 0 1222 
comuna Sănduleni 130 208 222 71 
comuna Sărata 1669 830 672 346 
comuna Ștefan cel Mare 0 0 0 46 
comuna Zemeș 292 816 722 0 

Sursa: TEMPO online – insse.ro 
 

Tabel 7.9 – Evoluția înnoptărilor turiștilor în perioada 2012 – 2015 
 2012 2013 2014 2015 
județ Bacău 257245 265213 273855 323159 
municipiul Bacău 69854 63490 91250 82332 
municipiul Moinești 1208 1935 1777 5113 
municipiul Onești 24417 16804 15161 16040 
oraș Comănești 3542 4258 4137 8028 
oraș Dărmănești 3729 3050 1357 3380 
oraș Slănic Moldova 76609 89490 56520 101544 
oraș Târgu Ocna 59220 55023 66047 68298 
comuna Berești-Bistrița 1745 3618 0 0 
comuna Berești-Tazlău 0 1002 850 1074 
comuna Căiuți 497 593 492 626 
comuna Cleja 0 0 0 222 
comuna Filipești 0 0 129 209 
comuna Ghimeș-Făget 20 13 15 177 
comuna Gîrleni 0 0 0 494 
comuna Hemeiuș 1164 2530 3230 3798 
comuna Itești 0 0 8217 6601 
comuna Letea Veche 0 0 0 971 
comuna Luizi-Călugara 1474 4459 3193 451 
comuna Măgura 5216 7346 11990 12186 
comuna Mărgineni 3677 8013 5946 7518 
comuna Nicolae Bălcescu 504 670 509 373 
comuna Oituz 89 301 839 1325 
comuna Orbeni 863 534 242 285 
comuna Poduri 0 0 0 1534 
comuna Sănduleni 308 208 267 110 
comuna Sărata 2167 830 672 346 
comuna Ștefan cel Mare 0 0 0 124 
comuna Zemeș 942 1046 1015 0 

Sursa: TEMPO online – insse.ro 
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Figura 7.10 - Distribuție înnoptări pe UAT 

 
 
 
 
7.3. Zone protejate și monumente istorice  
 
Patrimoniul construit al județului Bacău este relativ scăzut în ierarhia regională și națională, atât ca 
număr de monumente istorice clasate pe LMI 2015, cât și ca atractivitate turistică. La nivel regional, 
județul se situează pe ultimul loc, cu 366 de monumente istorice, iar la nivel național ocupă poziția 
36, depășind ca număr de monumente județele Timiș, Satu Mare, Călărași, Galați, Ialomița și Brăila.  
 
Figura 7.11 - Număr monumente istorice/județ (LMI 2015) 
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Cu toate acestea, cele 366 de monumente existente reprezintă un patrimoniu diversificat, cu 
potential de valorificare turistică, ce cuprinde toate cele patru categorii (monumente de arheologie, 
de arhitectură, de for public, memoriale și funerare), clasificate în 91 de monumente de interes 
național (A) și 275 de interes local (B) și care pot fi valorificate. Tabelul următor sintetizează 
distribuția monumentelor pe unitățile administrativ-teritoriale din județ.   
 

Tabel 7.12 - Distribuția monumentelor pe UAT 
 UAT I. 

Monumen
te de 
arheologie 

II. 
Monumen
te de 
arhitectur
a 

III. 
Monumen
te de for 
public 

IV. 
Monumen
te 
memoriale 
și funerare TO

TA
L,

 d
in

 
ca

re
: 

Monum
ente de 
interes 
național 
“A” 

Monum
ente de 
interes 
local “B” 

1. municipiul Bacău 3 37 4 4 48 12 36 
2. municipiul Moinești 1 2 - 1 4 1 3 
3. municipiul Onești - 2 - 1 3 1 2 
4. oraș Buhuși - 7 -  7 1 6 
5. oraș Comănești 5 5 -  10 4 6 
6. oraș Dărmănești  9 -  9 1 8 
7. oraș Slănic Moldova  2 - 1 3 1 2 
8. oraș Târgu Ocna 4 17 1 2 24 10 14 
9. comuna Agaș - - - - - -  
10. comuna Ardeoani 1 1 - - 2 - 2 
11. comuna Asău 1 1 - - 2 - 2 
12. comuna  Balcani   - -  -  
13. comuna Berești-

Bistrița 
1 - - - 1 - 1 

14. comuna Berești-
Tazlău 

- 7 1  8 5 3 

15. comuna  Berzunți - 3 - - 3 - 3 
16. comuna Bîrsănești -  - -  -  
17. comuna Blăgești - 1 - 1 2 - 2 
18. comuna Bogdănești 1 1 - - 2 - 2 
19. comuna Brusturoasa -  - -  -  
20. comuna Buciumi - 2 - - 2 - 2 
21. comuna Buhoci -  - -  -  
22. comuna Căiuți - 4 - - 4 3 1 
23. comuna Cașin - 5 - - 5 - 5 
24. comuna Cleja 1 1 - - 2 - 2 
25. comuna Colonești - 3 - - 3 - 3 
26. comuna Corbasca - 1 - - 1 - 1 
27. comuna Coțofănești - 1 - - 1 - 1 
28. comuna Damienești - 3 - - 3 1 2 
29. comuna Dealu Morii 6  - - 6 - 6 
30. comuna Dofteana - 3 - - 3 3  
31. comuna Faraoani 6 - - - 6 - 6 
32. comuna Filipeni - 1 - - 1 - 1 
33. comuna Filipești 6 1 - - 7 1 6 
34. comuna Găiceana 2 2 - - 4 - 4 
35. comuna Ghimeș-

Făget 
- 1 - - 1 - 1 

36. comuna Gioseni - - - -  -  
37. comuna Gîrleni  4 - - 4 - 4 
38. comuna Glăvănești 5 - - - 5 - 5 
39. comuna Gura Văii - 2 - - 2 - 2 
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40. comuna Helegiu - - - -  - - 
41. comuna Hemeiuș 1 4 - 1 6 1 5 
42. comuna Horgești 2 2 -  4 - 4 
43. comuna Huruiești 1 1 -  2 - 2 
44. comuna Itești 2  -  2 - 2 
45. comuna Izvoru 

Berheciului 
4 - - - 4 - 4 

46. comuna Letea Veche - 1 - - 1 - 1 
47. comuna Lipova -  - -  -  
48. comuna Livezi 2 1 - - 3 - 3 
49. comuna Luizi-

Călugara 
-  - -  - - 

50. comuna Măgirești - 1 - - 1 - 1 
51. comuna Măgura - 3 - - 3 - 3 
52. comuna Mănăstirea 

Cașin 
- 7 - - 7 7 - 

53. comuna Mărgineni - 1 - - 1 1 - 
54. comuna Motoșeni - 6 - - 6  6 
55. comuna Negri 10 1 - - 11 7 4 
56. comuna Nicolae 

Bălcescu 
- 1 - - 1  1 

57. comuna Odobesti - 1 - - 1 - 1 
58. comuna Oituz   - 1 1 1  
59. comuna Oncești 7 1 - - 8 - 8 
60. comuna Orbeni - 2 - - 2 1 1 
61. comuna Palanca - 3 - 1 4 1 3 
62. comuna Parava - - - -  - - 
63. comuna Parincea 1 1 -  2 - 2 
64. comuna Pârjol  1 -  1 - 1 
65. comuna Pâncești 8 2 -  10 4 6 
66. comuna Pîrgărești - - - -  - - 
67. comuna Plopana - 2 -  2 - 2 
68. comuna Podu 

Turcului 
1 2 - - 3 - 3 

69. comuna Poduri 5 3 - - 8 4 4 
70. comuna Prăjești 1  - - 1  1 
71. comuna Răcăciuni 5 6 2 - 13 3 10 
72. comuna Răchitoasa 1 7 - - 8 4 4 
73. comuna Racova - - - 1 1 - 1 
74. comuna Roșiori - 1 - - 1 - 1 
75. comuna Sănduleni - 1 - - 1 - 1 
76. comuna Sărata -  - -  - - 
77. comuna Sascut 1 4 - 1 6 - 6 
78. comuna Săucești -  - -  - - 
79. comuna Scorțeni - 4 - - 4 3 1 
80. comuna Secuieni 2 1 - - 3  3 
81. comuna Solonț - 1 - - 1  1 
82. comuna Stanisești 3  - 1 4  4 
83. comuna Ștefan cel 

Mare 
7 15 - - 22 4 18 

84. comuna Strugari - 1 - - 1 - 1 
85. comuna Tamași -  - -  - - 
86. comuna Tătărăști - 3 - - 3 - 3 
87. comuna Tîrgu Trotuș 3 3 - - 6 6 - 
88. comuna Traian 1 - - - 1 - 1 
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89. comuna Ungureni - 1 - - 1 - 1 
90. comuna Urechești - - - -  - - 
91. comuna Valea Seaca 2 - - - 2 - 2 
92. comuna Vultureni 5 - - - 5 - 5 
93. comuna Zemeș - - - -  - - 

TOTAL 118 224 8 16 366 91 275 
Sursa - http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice - Lista 

Monumente Istorice 2015, Ministerul Culturii și Cultelor 
 

Figura 7.13 -  Distribuția monumentelor pe UAT 

 
 
LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – 
zone protejate, prin ANEXA Nr. III, identifică la nivelul județului Bacău o serie de valori de patrimoniu 
cultural de interes national și o listă de unitati administrativ - teritoriale cu concentratie foarte mare 
a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national, după cum urmează: 
 
I. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NATIONAL (MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE 
NATIONALA EXCEPTIONALA) 
1. Monumente si ansambluri de arhitectura 
h) Biserici din lemn 

 Biserica Vovidenia Comuna Margineni, satul Luncani Bacau 
 Biserica de lemn a fostului schit Pogletu Comuna Corbasca, satul Poglet Bacau 

k) Biserici si ansambluri manastiresti 
 Biserica Precista Municipiul Bacau 

 
2. Monumente si situri arheologice 
b) Asezari neolotice si eneolitice 

 Tell neolitic – culturile Precucuteni si Cucuteni (în punctul "Dealul Ghindaru"), Comuna 
Poduri, satul Poduri Bacau 
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 Asezare – cultura Cucuteni Comuna Traian, satul Zapodia 
e) Fortificatii dacice 

 Dava antica; complexe arheologice reprezentând asezari succesive din neolitic (Cucuteni A-B) 
si epoca bronzului (cultura Costisa si Monteoru) (în punctul "Zargidava"), Comuna Negri, 
satul Brad 

 Dava antica Tamasidava; necropola tumulara; fortificatie din epoca bronzului, cultura 
Monteoru (în punctual "Cetatuie"), Comuna Horgesti, satul Racatau de Jos 

 
II. UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A PATRIMONIULUI 
CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALA DE INTERES NATIONAL 

 Municipii: Bacau, Onesti 
 Orase: Comanesti, Moinesti, Târgu Ocna 
 Comune: Bârsanesti, Beresti-Tazlau, Berzunti, Bogdanesti, Casin, Caiuti, Corbasca, Gura Vaii, 

Horgesti, Livezi, Margineni, Negri, Nicolae Balcescu, Poduri, Sanduleni, Saucesti, Stefan cel 
Mare, Târgu Trotus, Traian 

 
Din punctul de vedere al patrimoniului intangibil, tradiţia de ruralitate a județului presupune un 
valoros patrimoniu etno – folcloric, fiind delimitate 2 zone cu valoare etnografică deosebită (PATJ 
Bacău, 2003): 

 Ghimeş – Valea Trotuşului – Tazlău – în vestul şi centrul judeţului Bacău; 
 Răchitoasa – Bogdăneşti – zona extinsă în judeţele Bacău şi Vaslui. 

 
Cu toate ca cercetarea etnografică a scos la iveală elemente de patrimoniu folcloric de valoare 
excepţională, atât în domeniul artelor vizuale şi aplicate, cât şi al celor interpretative, aceste valori nu 
sunt puse în mod corespunzător în circuitul economic, nefiind valorificate prin turism, mica industrie 
sau activități culturale. 
 
 
7.4. Infrastructura culturală 
 
Infrastructura culturală cuprinde săli de spectacole, case de cultură, muzee, colecții și case 
memoriale, biblioteci. Majoritatea instituţiilor culturale sunt concentrate în municipiul Bacău, fiind în 
administrarea autorităților publice locale/județene și naționale. Astfel, în județul Bacău există 25 de 
muzee și colecții publice, distribuția teritorială a acestora fiind cuprinsă în tabelul următor. Instituțiile 
de spectacol cuprind 3 teatre și o filarmonică, toate în municipiul Bacău. Biblioteci există în toate 
UAT-urile din județ, numărul lor total fiind de 371 în 2015, din care 62 în municipiul Bacău. Cititorii 
activi/județ sunt în număr de 104.323. 
 
Tabel 7.14 – Muzee și colecții publice și numărul de vizitatori al acestora pentru anul 2015 

 Muzee si colectii publice Vizitatori in muzee si colectii publice 
Judet Bacau 25 74301 
Municipiul Bacau 9 50414 
Municipiul Onesti 3 15203 
Oras Buhusi 1 259 
Oras Comanesti 1 3750 
 Oras Targu Ocna 1 2129 
Comuna Ghimes-Faget 2 322 
Comuna Helegiu 1 95 
Comuna Hemeius 1 48 
Comuna Magura 1 20 
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Comuna Negri 1 50 
Comuna Oituz 1 31 
Comuna Prajesti 1 1421 
Comuna Racaciuni 1 328 
Comuna Racova 1 231 

Sursa: TEMPO online – insse.ro 
 
In plus, județul Bacău are un număr de 2270 de locuri în săli de cinematograf, unde au avut loc 14560 
de spectacole în 2014. Numărul de spectatori și auditori la reprezentațiile artistice, dar și la 
spectacolele cinematografice are următoarea configurație: 
 

Tabel 7.15 – Numărul de spectatori și auditori la reprezentațiile artistice și spectacolele 
cinematografice 

Spectatori si auditori la reprezentatii artistice  Spectatori la cinematografe 

Municipiul Bacau 
2014 2015 

Jud. Bacau 
2014 

45556 70087 319000 
Sursa: TEMPO online – insse.ro 

 
In detaliu, infrastructura culturală a județului cuprinde următoarele obiective reprezentative, plasate 
în general în mediul urban:  
 
SPECTACOLE – TEATRE SI CINEMATOGRAFE, CASE DE CULTURA 

BACAU 

FILARMONICA "MIHAIL JORA"   
A fost înființată în 1956, dată de la care desfăşoară o intensă activitate 
concertistică, exprimată prin concerte simfonice săptămânale (stagiuni 
permanente), concerte camerale, recitaluri instrumentale, concerte 
vocal-simfonice (cu profil de operă şi operetă), concerte educative 
pentru elevi şi studenţi. Acestora li se adaugă concerte extraordinare, în 
care sunt invitaţi interpreţi români şi străini de notorietate 
internaţională. 
TEATRUL MUNICIPAL GEORGE BACOVIA 
Înființat în August 1948 și având secția pentru copii și tineret Teatrul de 
Animație este considerat unul dintre cele mai importante din România. 
TEATRUL DE VARĂ RADU BELIGAN 
Construit în anii '60. În primăvara anului 2008 au fost demarate lucrările 
de reconstrucție a teatrului, realizându-se astfel o clădire unicat în 
România, cu arce de lemn lungi de 50 de metri ce definesc o structură 
moderna de peste 2200 metri pătrați. Capacitatea sălii este de 1.502 de 
locuri. 
TEATRUL DIN CLOPOTNIȚĂ - "Un altfel de teatru" 
CINEMATOGRAFUL CINEMA CITY 
Cinematograful deschis in 2009 si prevazut si cu o cafenea, dispune de 8 
sali dintre care 5 sunt 3D si in total au o capacitate de 1324 de locuri.   
Ofera printre altele si programul de filme si documentare educationale 
pentru copii scolari. 
CINEMA “CENTRAL”  
Cinematograful are o capacitate de 650 de locuri. 

ONESTI 
 

CINEMA CAPITOL 
Cinematograful cu o capacitate de 300 de locuri a fost renovat in 2011, 
este dotat cu tehnologie pentru proiectii 2 si 3D si dispune de cafenea. 
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MOINESTI CINEMATOGRAF CLUBUL LIRA 
A fost „Cinematograful 23 August”, apoi „Clubul Lira”, urmează să fie 
Casă de Cultură Municipală. 

BUHUSI 
 

SALA POLIVALENTA 

TARGU OCNA SALA DE SPECTACOLE SI CONFERINTE FLORIN PIERSIC  
CASA DE CULTURA 

MUZEE, COLECTII SI CASE MEMORIALE 

BACAU 

COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN ANTONESCU” 
Deschis la 1 Aprilie 1957, Muzeul gazduieste expozitii permanente de 
arheologie-istorie, arta si etnografie. 
MUZEUL DE ARTĂ BACĂU 
CENTRUL DE CULTURA SI ARTA "GEORGE APOSTU" 
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII “ION BORCEA” 
Muzeul de Ştiinţele Naturii deţine mai multe secţii situate în mai multe 
amplasamente ale municipiului: Secţia Ştiinţele Naturii (Parcul 
Cancicov), Observatorul Astronomic (str. Trotuş nr.8), Vivariul (str. Popa 
Şapcă nr.3); Expoziţia permanentă de Artă (str. Nicolae Titulescu nr. 23), 
Galeriile de Artă (str. Mărăşeşti, nr.12). 
GALERIILE DE ARTĂ CERAMICĂ „ANTON CIOBANU” 
CASA MEMORIALǍ „NICU ENEA” 
CASA MEMORIALĂ „GEORGE BACOVIA” 
CASA MEMORIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 

ONESTI MUZEUL DE ISTORIE 
MUZEUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ RELIGIOASĂ 

COMANESTI MUZEUL DE ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ CONTEMPORANĂ „DIMITRIE N. 
GHIKA COMĂNEȘTI” 
Clădirea muzeului este declarată monument istoric si a fost construit în 
anul 1880, în stilul baroc târziu, de meșteri italieni. Între 1945 - 1988 aici 
a funcționat „Casa pionierilor”. În anul 1988, palatul a fost transferat 
Muzeului județean, care a organizat, într-o aripă, expoziția etnografică și 
de artă populară din zona Trotuș, deschisă în 1989, iar în anul 1995 
expoziția de artă plastică românească contemporană. Colecția cuprinde 
obiecte privind ocupațiile tradiționale din zona Trotuș și obiceiurile de 
iarnă din aceeași zonă, meșteșuguri, industria casnică, țesături de 
interior, costume tradiționale. 

BUHUSI 
 

MUZEUL DE ISTORIE 
Fostul conac al boierului Toader Buhuș, datând din sec. al XVIII-lea.  

TARGU OCNA MUZEUL DE ISTORIE 
BERESTI - TAZLAU Secția ”Dumitru și Alice Rosetti Tescanu- George Enescu” aparține de 

Muzel Național George Enescu și se află în satul Tescani, pe drumul 
naţional Bacău-Moineşti, la 35km de Bacău, la 30km distanţă de Oneşti, 
la 14km distanţă de Moineşti şi funcţionează în fostul conac al renumitei 
familiii boiereşti Rosetti Tescanu având statut de Edificiu declarat 
monument istoric. A fost construit în anul 1880 într-un minunat parc 
dendrologic. 
Între 1980-1990 a fost inaugurată Casa Memorială Rosetti – Enescu din 
incinta imobilului Principal. Din 1990 a devenit Centrul de Cultură 
Tescani, apoi din 1993 Centrul de Cultură “Rosetti Tescanu – George 
Enescu”. În prezent, în incintă se mai află: o sală de concerte “OEDIPE” cu 
60 locuri; estradă în aer liber pentru orchestră de 60 persoane cu o 
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capacitate de 300 persoane; sală de conferinţe cu capacitate de 35 
locuri; trei ateliere multifuncţionale; galerie de artă; bibliotecă; 
bibliotecă de specialitate (G. Enescu), pentru cercetare; sală de lectură şi 
audiţie. 

BIBLIOTECI 
BACAU BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „COSTACHE STURDZA” 

Înființată în anul 1893, vechiul său sediu fiind într-o clădire de patrimoniu 
din strada Ioniță Sandu Sturdza. În vara anului 2005, biblioteca a fost 
transferată cu întregul fond de carte la parterul clădirii Muzeului de 
Științele Naturii „Ion Borcea”, din Parcul Cancicov. 
BIBLIOTECA UNIVERSITATII ”VASILE ALECSANDRI”  
Universitatea ''Vasile Alecsandri'' din Bacau face parte din Asociatia 
Universitatilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare si Bibliotecilor 
Centrale Universitare din Romania, ANELIS PLUS asociatie care asigura 
accesul national electronic la literatura stiintifica de cercetare pentru 
perioada 2013-2016. Accesul este permis pe baza de IP-uri apartinand 
Universitatii ''Vasile Alecsandri'' din Bacau. 

ONESTI 
 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ "RADU ROSETTI" 
Este prima instituţie culturală a municipiului Oneşti, cu vechi tradiţii 
culturale, existența acesteia datând încă de la inceputurile existenței 
orașului. 

COMANESTI  BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ 
O clădire veche din 1910 spectaculoasa, fosta  proprietate a colonelului 
Ştefan Trandafil. 

TARGU OCNA BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ 
 

 
Figura 7.16 – Infrastructura culturală la nivel de UAT 
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7.5. Evenimente și activități culturale 
 
Evenimentele culturale sunt organizate preponderent în mediul urban, fiind structurate în Concerte, 
Festivaluri de Cântece și Dansuri, Spectacole și Filme, Târguri, Expoziții și lansări de carte și 
evenimente Lifestyle. O inventariere a principalelor evenimente ale anului 2016, publicate pe site-
urile de profil4, prezintă următoarea compoziție: 
 

BACAU 

ZILELE BACAULUI 7-9 OCTOMBRIE 2016 
Zilele Bacăului sunt organizate de Primăria Bacău și au loc în spațiul de 
lângă Bazinul de Înot. In cadrul festivalului “băcăuanii se vor bucura de 
expoziții de pictură, piese de teatru și concerte de muzică ușoară. De 
asemenea, vor fi cooptate, cu titlu gratuit, talente locale”. 
TOAMNA BACOVIANA, EDITIA A-VI-A, 23 SEPTEMBRIE 2016 LA SALA 
ATENEU 
„Toamna Bacoviana” – festivalul anual organizat de Consiliul Judetean, 
Revista Ateneu, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacau si 
Inspectoratul Judetean Scolar, are subsumate doua mari evenimente: 
135 de ani de la nasterea poetului George Bacovia si sarbatorirea 
implinirii a 520 de ani de la aparitia seriei noi a Revistei Ateneu (1964-
2016). 
ALAIUL DATINILOR SI OBICEIURILOR DE IARNA  
FESTIVALUL JUDETEAN DE FOLCLOR 
FESTIVALUL NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ PENTRU COPII “AŞCHIUŢĂ” 
– EDIŢIA A X-A, 30 SEPTEMBRIE 2016 
CONCERT THE DIRE STRAITS EXPERIENCE LA BACAU, 10 Decembrie 
2016, Teatrul de Vară "Radu Beligan" 
STEFAN BANICA JR - O TOAMNA ROCK'N'ROLL LA BACAU,  
23 Noiembrie 2016, Teatrul de Vară "Radu Beligan" 
CONCERT HORIA BRENCIU, 18 Octombrie 2016, Teatrul de Vară "Radu 
Beligan"  
CONCERT Larisse Van Doorn @ BLOOM, 8 octombrie 2016 
ADRIAN EFTIMIE @ CAFEA CU LAPTE, Octombrie 8, 2016 

 FESTIVALUL  REVEDERII, cu  ocazia  reîntoarcerii acasă, în concediu, a 
băcăuanilor plecaţi la muncă în străinătate 

ONESTI 

RED BULL TOUR BUS, Sala Polivalenta “Nadia Comaneci”, 20 august 
2016, ora 22:00 
Muzica live in locuri neasteptate! 
ZILELE BIBLIOTECII “RADU ROSETTI” EDITIA XII, 21 aprilie 2016 
Numita “Libraria de criza”, aceasta ofera onestenilor si celor aflati in 
trecere prin municipiu posibilitatea de a-si alege gratuit pentru biblioteca 
proprie carti primite de la cititori si oameni de bine de catre Biblioteca 
Municipala “Radu Rosetti”. 

                                                             
4 SURSE: http://www.teatrulbacovia.ro/ 
http://www.teatruldevarabacau.ro/ 
http://www.vinsieu.ro/  
http://bacau.ro.eventsdroid.com/ 
http://onestiul.ro 
http://armoniiculturale.ro 
http://biblioteca.onesti.ro 
http://zdbc.ro/  
http://www.bacauinteractiv.ro/pagina/audit.html 

http://www.diseara.ro 
http://cmiabc.ro 
http://www.moinesti.ro 
http://www.moinesteanul.ro 
http://bacaulturistic.ro 
http://www.buhusi.net 
http://www.palatulcopiilor.com/ 
http://www.tirguocna.ro 
http://ilikebacau.ro/ 
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CARAVANA FILMULUI ROMANESC LA ONESTI – EDITIA IV, 1-7 august 
2016 
Scopul „Caravanei filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei 
naţionale”, proiect aflat în al patrulea an de existenţă, este acela de 
promova filmul românesc din toate timpurile, aducând un omagiu 
cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravană 
care promovează exclusiv filmul românesc.  
FESTIVALUL NATIONAL ”CALATOR PRIN STELE” - EDITIA III, 15-16 
ianuarie 2016 
Asociația “Clubul EXPRESIA IDEII”, Onesti, în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală “Radu Rossetti”, organizează în perioada 15-16 ianuarie 2016 
la Onești, Festivalul „Călător prin stele”, Ediția a-III-a, dedicat poetului 
Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale (Expoziții tematice, comunicări 
și proiecții, recitări din lirica eminesciană și personală, muzică, lansare de 
carte, etc.) 
ZILELE CULTURII CALINESCIENE – EDITIA 48, 25-27 septembrie 2016 
Manifestare sub egida Fundatiei Nationale “George Calinescu” si 
organizata de Primariei Municipiului, a Consiliului Local si a Rotary Club 
Onesti. Primul moment cultural al acestei manifestari s-a derulat la sediul 
Fundatiei Nationale “George Calinescu” cu deschiderea care a avut loc la 
sala Cinematografului “Capitol”. 
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII "TI 
AMO" 
CONCURS DE LITERATURA ANUAL EX-LIBRIS – EDITIA XIX 
Concurs dedicat copiilor si tinerilor cu varste cuprinse intre 9 si 20 de ani.  

MOINESTI 

„ZILELE MUNICIPIULUI MOINESTI”, EDITIA XVII, 8-11 septembrie 2016 
Timp de patru zile, in mai multe locatii au loc activitati culturale, 
recreative, sportive, spectacole de teatru, concerte de muzica clasica si 
populara, simpozioane, mese rotunde, lansari de carte, vernisaje ale 
unor expozitii. 
SĂPTĂMÂNA MOBILITATII EUROPENE MOINEŞTI 2016 – EDITIA XIV 
Cea de a paisprezecea ediţie a "Săptămânii Mediului Moineştean" 
desfăşurată în perioada 16-22-septembrie 2016, a reunit atât instituţii 
şcolare cât şi operatorii economici si ONG-urile locale, precum si institutii 
judetene.  
SIMPOZIONUL ANUAL SI EXPOZITIA MUZEALA “TRISTAN TZARA SI 
CULTURA DADA”  
FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA USOARA PENTRU TINERET ”VIS DE 
STEA” 
FESTIVALUL DE CULTURA SI ARTA   
FESTIVALUL DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR 
FESTIVALUL INTERNATIONAL DE MUZICA SI DANS POPULAR  
”MOINESTEANCA 

COMANESTI 
 

ZILELE ORASULUI COMANESTI, 5-7 august 2016 

BUHUSI 

ZILELE ORAȘULUI BUHUȘI, 14 septembrie 2016 
BUHUȘI, FILE DE ISTORIE, 1 iulie 2016 
Evenimentul, ce se dorește a deveni unui anual, intitulat „Buhuși, file de 
istorie”, a avut loc pe 1 iulie la Muzeul de Istorie Buhuși. Subiectul 
principal al acestei ediții a fost Ștefan cel Mare, dat fiind faptul că pe 2 
iulie se împlineau 512 ani de la moartea acestuia. Acțiunea a coincis și cu 
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finalizarea lucrărilor de renovare externa a conacului boierului Buhuș, 
clădire ce adăpostește muzeul. 
SWAP MARKET, 31 iulie 2016 
Un eveniment de cultură alternativă, Swap Market-ul e un concept prin 
care se repun în valoare obiectele nefolosite din garderoba si nu numai. 
Evenimentul consta in “Board Games” (twister, cărţi de joc, table, remi), 
“Biblioteca alternativă” care încurajează citirea unor publicații din afara 
curentului mainstream, apărute în România și peste hotare si “Jurnal 
Nomad” o prezentare însoţită de fotografii despre comunităţile 
alternative europene (Danemarca şi Ţara Galilor). 

TARGU OCNA ZILELE ORASULUI TARGU OCNA 
ZIUA VANATORILOR DE MUNTE 

SLANIC MOLDOVA FESTIVALUL JUDETEAN DE FOLCLOR  
 

 
In mediul rural, evenimentele culturale sunt prilejuite de festivalurile folclorice locale și serbările și 
expozițiile organizate de muzeele și centrele etnografice, după cum urmează: 
 
Festivaluri: Evenimente și expoziții etnografice: 

 Alaiul datinilor și obiceiurilor de iarnă – 
în comunele de pe Valea Muntelui: 
Dărmănești, Comănești, Agaș, Asău, 
Brusturoasa, etc.  

 Festivalul internațional de muzică în aer 
liber „Enescu-Orfeul Moldav” și Festivalul 
și Simpozionul Internațional „George 
Enescu”: Berești – Tazlău 

 Spectacole organizate de ansamblurile 
folclorice:  Ansamblul  „Busuiocul”, 
Ansamblul folcloric "Ca  la  noi", 
Ansamblul‘Ciobănaşul’, Ansamblulde 
dansuri "Liliacul" şi Ansamblul "Bobocel 
de laBacău" 

 
 

 Evenimente și expoziții în centrele 
etnografice din comunele: Balcani, 
Brusturoasa (important centru de 
tesaturi, cojocarie si prelucrarea 
lemnului), Răcăciuni, Berzunți 

 Expoziții ale muzeului etnografic Prăjești 
cu țesături, cusături, obiecte din lemn 
din satele de la poalele culmii Pietricica 

 Expoziții ale muzeului etnografic 
Dofteana;  

 Activități în centrul de olărit și împletituri 
din ramuri de alun din Oituz  

 Tabără anuală de pictură și de filosofie în  
Centrul Cultural "Rosetti Tescanu - 
George Enescu” din Tescani, Berești - 
Tazlău  

 
 
 
7.6. Culte 
 
Județul Bacău este un județ multiconfesional, în care sunt reprezentate 14 religii. Pe site-ul 
http://www.biserici.org/ sunt înscrise 707 biserici amplasate în teritoriul județului Bacău (față de 696 
în județul Iași, 626 în Neamț, 547 în Vaslui, 516 în Botoșani și 753 în Suceava), din care aproximativ 
72% sunt biserici ortodoxe și 17% romano-catolice, conform următoarei distribuții:  
 

Tabel 7.17 – Distribuția bisericilor pe rituri 
Ortodox 511 
Creștin după Evanghelie 9 
Ortodox de rit vechi 14 
Romano Catolic 119 
Adventist 32 
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Baptist 7 
Penticostal 3 
Reformat (Calvin) 1 
Biserica Evanghelică 3 
Mozaic 4 
Armeano - Gregorian 1 
Mormon 1 
Martorii lui Iehova 1 
Adunările lui Dumnezeu 1 

 
Această varietate creează oportunitatea dezvoltării turismului religios, care se manifestă deja în cazul 
unor biserici și mânăstiri reprezentative. Lista celor mai importante mânăstiri și biserici din județ 
cuprinde5: 
 
Mânăstirea Baimac 
(com. Izvorul Berheciului) 

A fost înființată în anul 1998. Locașul de cult a fost construit în jurul 
fostei biserici parohiale din Baimac, ce dateaza din anii 1868 - 1869. 
Refacută după 1990, cu fondurile adunate de la credincioșii din zonă, 
biserica a intrat în cele din urmă în componența mânăstirii. In incinta 
Mânăstirii Baimac se afla un corp de chilii și un turn-clopotniță. 

Mânăstirea Bogdana 
(com. Ştefan cel Mare) 

Este ctitoria boierului Solomon Bârlădeanu și a soției sale, Ana, din 1670. 
Mânăstirea Bogdana a fost desființată în 1959 , devenind azil psihiatric, 
apoi tabără de copii. Episcopia Romanului, începând cu 1979, reface 
vechea așezare monahală, organizând aici un depozit-muzeu. In 1990 
este reînființată ca mânăstire de maici. 

Mânăstirea Calapodești 
(com. Dealu Morii) 

A fost ctitorită în 1889 și renovată în 1993-1995. Pictura bisericii a fost 
realizată în 1994-1995.  

Mânăstirea Caraclau 
(com. Barsanesti) 

A fost ctitorită pe 25 noiembrie 2000, de catre PS loachim. In anul 2004 
s-a sfințit biserica din lemn, a Mânăstirii Caraclau, având hramul Sfântul 
Ierarh Spiridon. 

Mânăstirea Ciolpani 
(oras Buhusi) 
 

Este situată aproape de Buhuși și adăpostește o parte din moaștele 
Sfântului mucenic Emilian de la Durostorum, fiind singura mânăstire din 
țară ce poartă hramul acestuia. Inițial, pe acest loc a fost ridicat un schit 
de sulițașul Ciolpan care s-a călugărit aici în vremea lui Petru Schiopu. 
Schitul s-a păstrat până în 1730, după care Teodosie Cantacuzino a zidit 
pe acel loc o bisericuță din lemn ce mai există și astăzi. Lăcașul monahal 
a fost desființat în 1959, recăpătându-și statutul în 1992. 

Mânăstirea Cotumba 
(com. Agas) 
 

A fost ctitorită în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Biserica 
de zid a Mânăstirii Cotumba fost construită în anul 1766 însă din anul 
1864 va deveni biserică de mir. Mânăstirea a fost reînființată în anul 
1994, cu obște de maici, fiind aduse monahii de la Mânăstirea 
Brâncoveni, Olt. 

Mânăstirea Diaconești 
(com. Agas) 

A luat ființă în 1998. In cadrul Mânăstirii Diaconești funcționează un 
atelier de iconografie. 

Schitul Doamna  
(com. Beresti – Tazlau) 

Este ridicat în sec. al XlX-lea, pe terenul donat de locuitorii din Enăchești. 
In prezent, în cadrul Schitului s-a construit o biserică de lemn și un corp 
de chilii. 

                                                             
5 http://www.crestinortodox.ro/manastiri/Bacau/ 
http://www.bacauinteractiv.ro/pagina/audit.html 
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Mânăstirea Lipova 
(com. Lipova) 

Deși nouă în forma ei actuală, fiind reînființată în anul 1995, mânăstirea 
se află pe locul unei vechi vetre monahale, datând din anul 1736. 
Mânăstirea Lipova a fost metoc al mânăstirilor Secu și Neamt. După anul 
1955 când mai avea un singur viețuitor, Mânăstirea Lipova a fost 
distrusă. 

Mânăstirea Măgura 
Ocnei 
(oras Targu Ocna) 

Cu hramul Inălțarea Domnului, a fost reînființată în 1990, pe locul unui 
vechi schit ce datează de la 1655. Intre anii 1990-1993, în incinta 
Mânăstirii, s-a zidit o nouă biserica. De asemenea, asezământul mai 
cuprinde clopotnița, arhondaricul și un paraclis. 

Schitul Oituz 
(com. Oituz) 

Intre anii 2000 și 2003, s-a înălțat o biserică din lemn, cu hramul 
Nașterea Maicii Domnului. In prezent, la Schitul Oituz s-au construit 
chiliile, trapeza și magaziile.  

Mânăstirea Parincea 
(com. Parincea) 

A fost desființată în anul 1964, devenind biserică de mir și reînființată în 
1991. Actuala biserică a fost construită în perioada 1998-2002.  

Mânăstirea Plopana 
(com. Plopana) 

A fost ridicată în perioada 2000 - 2009. In cadrul mânăstirii funcționează 
un așezământ social, unde sunt îngrijiți 20 de bătrâni, monahi și mireni. 
Pe viitor se prevede construirea unei clădiri și amenajarea unui spațiu 
pentru tabăra de copii din familii sărace și zone defavorizate și alte 
activități social filantropice. 

Mânăstirea Poglet 
(com. Berzunti) 

Se află în partea de nord a Comunei Corbasca, la o distanță de cinci 
kilometri de aceasta, într-o poiana mare, înconjurată din toate părțile de 
păduri de stejar. Este, alături de ctitoria din lemn de la Luncani, singurul 
locaș de cult din lemn monument istoric din județul Bacău. 

Mânăstirea Răchitoasa 
(com. Rachitoasa) 

Biserica Mânăstirii a fost ridicată în anul 1697 și a fost refăcută în 1739 și 
1836. In 1872 a fost transformată în azil. A fost redeschisă în 1993. 

Mânăstirea Runc 
(oras Buhusi) 

Potrivit tradiției, ctitorul acestei mânăstiri ar fi Stefan cel Mare, care a 
ridicat-o în urma luptei de la Orbie, în jurul anului 1457. Potrivit altor 
documente, a fost ctitorită de lonașcu Isăcescu și soția sa în 1695. In anul 
1760 s-a zidit biserica actuală. Mânăstirea Runc a fost desființată în 1888 
și reînființată în 1941. După Decretul 410 este închisă iar în 1959 și apoi 
redeschisă în 1967. A fost restaurată între anii 1986 si 1988.  

Schitul Sfântul Andrei 
(oras Comanesti) 

A fost construit pe locul unei troițe ridicate de niște călugări pe la 1700. 
Schitul Sfântul Andrei a fost finalizat în 2000.  

Schitul Sfântul Eftimie cel 
Mare – Poieni 
(oras Targu Ocna) 

A fost înființat în 2000. In anul 2004 s-a ridicat o biserică de lemn, în stil 
maramureșan, de 22 m înălțime. 

Schitul Sfântul Ilie 
(com. Berzunti) 

Aparține de Mânăstirea Sfântul Sava, Berzunți. Schitul Sfântul Ilie este 
construit pe un platou, pe "Dealul Trei Hotare", înconjurat de păduri 
dese.  

Mânăstirea Sfântul Sava 
(com. Berzunți)  

Actuala biserică a fost construită în 1829. Intre anii 1901 și 1943 a 
funcționat alternativ ca schit de călugări sau de maici. In anul 1960 a fost 
desființat, fiind redeschis în 1990 ca mânăstire.  

Schitul Sihăstria Crucii 
(com. Solont) 

A lua ființă pe locul unui vechi schit, ridicat în sec. al XlX-lea, pe Dealul 
Crucii, distrus in 1945. Schitul Sihăstria Crucii a fost construit în anul 
2000. 

Mânăstirea Slanic 
(oras Slanic Moldova) 

In 2003 s-a început zidirea bisericii mari, care a fost sfintita in 2006, la 
praznicul Sfântului Stefan cel Mare.  

Mânăstirea Tisa 
(com. Odobesti) 

A fost atestată documentar pentru prima oară la 13 aprilie 1729. In 1864 
a fost desproprietărită de moșie și de pădure și s-a desființat. Din 1895 
există mențiunea că la Tisa fusese un schit de călugari. Dupa 20 
noiembrie 1996, Mânăstirea Tisa a fost transformată în mânăstire de 
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maici. 
Mânăstirea Vermești 
(oras Comanesti) 

Construcția Mânăstirii Vermești a început la 18 septembrie 2000 și a fost 
sfintita la 30 iunie 2002. 

Mânăstirea Zemeș 
(com. Zemes) 

A fost ridicată în 1937. In anul 1956 biserica a ars și a fost refăcută în anii 
1957-1958. Mânăstirea Zemeș a fost desființată în urma Decretulului 
410/1959 și reînființată cu ajutorul Schelelor de petrol Zemes, în 1987. In 
2008 biserica de lemn a ars din nou, fiind distrusă în întregime. In 
prezent se construiește o noua biserică. 

Biserica Precista  
(mun. Bacău) 

Monument istoric de importanţă naţională, este cea mai veche 
construcţie din Bacău. Ctitorie a lui Alexăndrel, unul din fiii lui Ştefan cel 
Mare, a fost construită la sfârşitul sec. al XV-lea, din piatră, în stilul 
moldovenesc. Împreună cu Turnul-locuinţă şi Curtea domnească 
formează Complexul medieval, înconjurat de un zid din cărămidă, ce 
păstrează arhitectura feudală. Situl arheologic „Ansamblul Curţii 
Domneşti din Bacău" este un loc încărcat de istorie. Situat în curtea 
Bisericii „Precista” şi în împrejurimi, situl constituie o dovadă a prezenţei 
umane în zonă încă din epoca bronzului (adică acum peste 3300 de ani). 

Biserica Sf. Ierarh Nicolae 
(mun. Bacău) 
 

Biserica Sf. Ierarh Nicolae a fost construită în prima jumătate a sec. al 
XIX-lea de căminarul Pavel Cristea şi de protoiereul Ioan Enache 
Petrovici. Paraclisul a fost zidit în 1871, iar pictura a fost efectuată în 
1897 de un pictor necunoscut. În imediata vecinătate au fost descoperite 
ruinele unei bisericuţe datând din perioada lui Ştefan cel Mare sau din 
primele decenii ale sec. al XVI-lea. 

Catedrala Ortodoxă 
“Înălţarea Domnului”, 
(mun. Bacău) 

Aflată în prezent în construcţie Catedrala Ortodoxă”Înălţarea domnului” 
a fost începută în 1991 şi va fi unul dintre cele mai mari lăcaşuri de cult 
est- europene.  

Biserica "Sfinţii Împăraţ i 
Constantin şi Elena", 
(mun. Bacău) 

Ctitorită între anii 1842 1845, este singura ctitorie boiereascădin Bacău. 
 

Biserica “Sfîntul 
Dumitru” 
(mun. Bacău) 

Este unul dintre cele mai impunătoare locaşuri de cult construit în 
România după 1990. 

Biserica Catolică 
(mun. Bacău) 

Biserica Catolică, monument de arhitectură, datând din prima jumătate a 
sec. al XIX-lea a fost construită de enoriaşii din Bacău cu ajutorul 
financiar din partea împăratului Imperiului Habsburgic. De o parte şi de 
alta a bisericii se află statuile Sfântului Francisc de Assisi şi Sfântului Iosif. 
În prezent acest edificiu este completat de noua Catedrală, o prezenţă 
impunătoare, cu o arhitectură modernă. 

Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului” 
(mun. Bacău) 

Această biserică catolică este monument istoric datând din anul 1491. 
 

Biserica din Borzești, 
(mun. Onești) 

Este renumită prin sistemul de arcuri și pandantive specifice stilului 
moldovenesc și a fost construită în timpul domniei lui Stefan cel Mare. 

Biserica mânăstirii Cașin 
(com. Manastirea Casin) 

A fost ridicată în 1655 de voievodul Gheorghe Stefan. Planul bisericii, 
arhitectura fațadelor, dimensiunile sale sunt identice cu cele ale bisericii 
Golia din Iași, dar formele sunt simplificate. Biserica era înconjurată de 
case domnești și de un zid de piatra înalt și puternic cu turnuri ca de 
cetate, fiind concepută ca loc de apărare. In urma marelui cutremur din 
1805, fiind grav avariată, mânăstirea a fost reparată de egumenul grec 
Ierotei, iar între 1836-1839 de egumenul Isaaia din Constantinopol. 
Incepând din secolul al XVII-lea, odată cu construcția mânăstirii, ridicată 
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de voievodul Gheorghe Stefan și până în epoca contemporană, acest loc 
a fost considerat un asezământ religios cu o bogată viață culturală.  

Mânăstirea Răducanu 
(oras Târgu Ocna) 

Este un edificiu religios construit de marele logofăt Nicolae Buhuș în 
1664 și refăcută ulterior de către Radu Racoviță care a adăugat unele 
elemente de o frumusețe deosebită. Biserica mânăstirii poartă hramul 
Buna Vestire și este un monument arhitectural deosebit cu elemente de 
baroc târziu moldovenesc. Este singura biserică din România care are 
pisania cu text în limba franceză (text ce datează din 1762). De asemenea 
deține sculptură și pictură de mare valoare artistică. In biserică se află 
mormântul lui Costache Negri (1812-1876), mare cărturar și revoluționar. 
Biserica Răducanu posedă și un bogat fond de carte veche. O parte din 
acest fond a fost preluat încă de la sfârșitul veacului al XIX-lea de 
Biblioteca Academiei. Astăzi, Biserica Răducanu mai păstrează din 
impresionantul fond de carte veche de odinioară un număr de 53 cărți 
vechi, din care 38 cărți românești și 15 grecești.  

 
Figura 7.18 – Distribuția bisericilor și mânăstirilor în teritoriu 

 
 
 
7.7. Sport și agrement 
 
Pe plan sportiv, judeţul Bacău are reputația originii gimnastelor Nadia Comăneci şi Monica Roşu şi a 
atletei Doina Melinte. Dezvoltarea acestei tradiții a fost menținută constant, susținută de o 
infrastructură consistentă, chiar dacă performanțele ultimilor ani nu sunt de notorietate. Conform 
Anuarului Statistic al județului Bacău – ediția 2016, în anul 2014 existau în județ 155 de secții sportive 
și 4.271 de sportivi legitimați, numărul acestora din urmă fiind într-o usoară scădere din 2009, când 
erau 6.087 de sportivi.  
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Conform înregistrării la Ministerul Tineretului și Sportului6, la nivelul județului sunt înregistrate două 
cluburi sportive: Clubul Sportiv Municipal Oneşti și Sport Club Municipal Bacău. In plus, există un 
număr important de asociații și cluburi sportive, care își desfășoară activitatea în diverse domenii ale 
activităților sportive7: 

 Asociatia Sportiva Club Karting Selena Motor Sport Bacau, 
 Club Sportiv Fiesta 2000 Bacau,  
 Fotbal Club Municipal Bacau,  
 Fotbal Club Onesti,  
 CS Selena EMD Bacău (tennis), 
 As. T.C Bistrita Bacău (tenis), 
 CSS Bacău (tenis), 
 TNT Club Sport Bacău, 
 Club Sportiv "VASILE LEPĂDATU" (tenis de masă), 
 Clubul Sportiv Dan Botezatu (karate), 
 Club de călărie Rarăul, 
 Clubul Sportiv Ecvestru Decebal, Hemeiuş, 
 CLUBUL NAUTIC BACAU, 
 Clubul de Atletism Bacau.  

 
Infrastructura pentru desfășurarea activităților sportive în municipiul Bacău cuprinde:  

 Stadionul Municipal Bacău, cu o capacitate de 17.500 scaune și instalație nocturnă de 1.600 
lucşi;  

 Bazinul Olimpic de Inot Bacău;  
 Sala Sporturilor Bacău;  
 Sala de Atletism Bacău;  
 Speed Park, Bacău - complex unic ce dispune de doua Piste de Karting profesionale, una 

pentru adulti si una pentru copii, Scoala de Pilotaj.  
 
Celelalte unități administrativ-teritoriale au de asemeni propriile baze sportive, o parte dintre 
acestea fiind supuse unor operațiunii de investiții în perioada de programare 2007-2015, inclusiv prin 
programul MDRAP de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural (2012), din 
care fac parte8:  

 Bază Sportivă, Comuna Blăgeşti 
 Bază Sportivă Multifuncţională Model Tip 2, Comuna Brusturoasa 
 Construirea unei Baze Sportive Noi în Zona Periurbană Vermeşti,Oraşul Comăneşti 
 Construire Bază Sportivă Multifuncţională, Localitatea Corbasca, Comuna Corbasca 
 Bază Sportivă Multifuncţională, Comuna Filipeni 
 Bază Sportivă Multifuncţională în Localitatea Filipeşti, Comuna Filipeşti 
 Bază Sportivă în Comuna Ghimeş - Făget 
 Baza Sportivă Multifuncţională, Comuna Gioseni 
 Amenajare Bază Sportivă în Comuna Glăvăneşti 
 Bază Sportivă, Comuna Helegiu 
 Construirea unei Baze Sportive Multifunctionale, Comuna Hemeiuș 
 Baza Sportivă Multifuncţională Comuna Izvorul Berheciului 
 Infiintare Bază Sportivă, Model Tip 1, Comuna Letea Veche 

                                                             
6 http://mts.ro/cluburi-sportive/ 
7 http://www.util21.ro/firme/sport/asociatii-sportive-cluburi-federatii-sportive-Bacau.htm 
 
8 http://www.mdrap.ro/userfiles/obiective_investitii/baze_sportive.pdf 
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 Bază Sportivă Multifuncţională Tip II, Comuna Livezi 
 Construire Bază Sportivă Multifuncţională în Comuna Măgireşti 
 Construcţie Bază Sportivă în Sat Pârvuleşti, Comuna Mănăstirea Caşin 
 Construire Bază Sportivă, Comuna Negri 
 Construire Bază Sportivă, Comuna Oituz 
 Construire Bază Sportivă Multifuncţională, Comuna Pânceşti 
 Bază Sportivă Multifuncţională, Comuna Pîrjol 
 Extindere și Modernizare Bază Sportivă, Comuna Răcăciuni  
 Construire Bază Sportivă Multifuncţională, Comuna Răchitoasa 
 Bază Sportivă Multifuncţională, Comuna Roșiori 
 Baza Sportiva Multifunctionala, Comuna Sascut 
 Înfiinţare Bază Sportivă, Comuna Săucești 
 Construire Bază Sportivă Multifuncţională în Comuna Scorţeni 
 Construire Bază Sportivă, Comuna Secuieni 
 Reabilitare/Modernizare Teren Sport Şcoala Nr. 2, Slănic Moldova 
 Construire Bază Sportivă Multifuncţională în Comuna Stănişeşti 
 Construire Bază Sportivă Multifuncţională Comuna Traian 
 Construire Bază Sportivă Multifuncţională în Comuna Vultureni 

 
Principalele zone de recreere și agrement ale județului atrag atât populația locală pentru activități de 
petrecere a timpului liber, cât și vizitatorii, consumatori ai produselor turistice identificate anterior. 
Acestea cuprind: 

 Insula de Agrement din municipiul Bacău, cu bază sportivă constând în terenuri de sport, 
terenuri pentru volei pe plajă; baza nautică, cu un debarcader, zona de plajă cu nisip, locuri 
de joacă pentru copii, spaţii comerciale. Suprafaţa insulei aflatã în mijlocul unui lac de 
acumulare de pe râul Bistriţa este de aproximativ 12 ha. 

 Parcul Trandafirilor, atestat ca grãdinã publicã încã din 1850, are o suprafaţã de 1 ha şi este 
cel mai vechi parc din Bacãu. În centrul parcului este amplasat bustul maiorului Constantin 
Ene, cãzut în bãtãlia de la Rahova din 1877. Plantat cu mii de trandafiri multicolori, parcul 
adãposteşte şi salcia sub care a creat poetul George Bacovia, marcatã printr-o placã 
memorialã, precum şi un exemplar rar din specia Ginko biloba. 

 Lacul Bacău II are o suprafaţă de 202 ha. Labirintul de insule şi stuf din coada lacului 
constituie zona de adăpost şi cuibărit pentru majoritatea speciilor prezente aici: 147 de specii 
de păsări, identificate în această zonă, conferă lacului statutul de arie de protecţie specială 
avifaunistică. 

 Parcul Cancicov - amenajat în urma Decretului Regal din 09 mai 1938, parcul are o suprafaţã  
de 24 de hectare şi este cea mai importantã zonã verde din zona centralã a municipiului. 

 Bazinul de înot - înfiinţat la data de 01.mai 1986, bazinul a găzduit numeroase competiţii 
naţionale şi internaţionale fiind prioritar pentru Federaţia Română de nataţie în organizarea 
de evenimente sportive. Are în dotare două bazine de înot, unul de 50m lungime cu 8 
culoare şi 2m adâncime si altul de sărituri cu turn platforme la 3m; 5m; 7,5m; 10m.Totodata 
bazinul de sărituri este prevăzut cu 2 sisteme cu trambulină elastică. Capacitatea locurilor in 
tribunele amenajate pentru sportivi este de 300 locuri si tribunele pentru public de 600 
locuri. In clădirea bazinului funcţioneaza o sauna mare cu o capacitate de 14 locuri, şi una 
mică de 7 locuri. 

 Baza sportivă “Letea”- are o suprafaţă de 4 ha şi este dotată cu un teren gazonat omologat 
pentru competiţii sportive, un teren de handbal cu suprafaţa bituminată, două tribune cu o 
capacitate totală de 600 locuri. 

 Strandul ,,Letea” are o suprafata de 3ha şi este dotat cu două bazine, unul mare pentru adulţi 
cu dimensiunile de 40x20m şi unul pentru copii de 20x10m. In cadrul ştrandului se afla un 
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teren de tenis - fotbal, un teren de volei pe nisip acestea comportand multiple amenajari si 
imbunatatiri. Afluenta de public in sezonul estival este de 35.000de persoane. 

 Baza sportivă “Lucreţiu Avram “ - are suprafaţa de 500mp şi cuprinde: trei trerenuri gazonate 
omologate pentru competiţii, un teren sintetic minifotbal, tribune de mare capacitate (600 
locuri). 

 GETEX PARK – este un parc de distracţii dotat cu terenuri şi spaţii amenajate pentru sporturi 
de masă şi de recreere: fotbal, patinoar, foosball, air hockez, tenis de masă, badminton, 
skateboard, role, wavwboard, trikke, trambulină, wii, simulator auto s.a. 

 Parcul Olimpic Bacău- este o investiţie recentă de 2,38 milioane lei; aflat în curs de finalizare 
parcul cuprinde un teren de sport multifuncţional, spaţii de recreere, două soaţii de joacă 
pentru copii s.a. 

 Strandul cu apă sărată și baza de turism si agrement, amplasata in mina de sare din Târgu 
Ocna. 

 Pârtia de schi Nemira, situată în partea de nord a staţiunii Slănic Moldova, la o altitudine de 
720m (punctul cel mai înalt de plecare). Are o lungime pe înclinare de 1414m, lăţime medie 
de 38m, o diferenţă totală de nivel de 240 metri şi o pantă medie de 17,6%, înclinaţie ce o 
încadrează în categoria pârtiilor uşoare. 

 
 
7.8. Concluzii, probleme și tendințe 
 

 Turismul are, în pofida resurselor diversificate de care dispune județului (zona montană, 
stațiunea Slănic-Moldova etc.) o contribuție nesemnificativă la economia județului (circa 1% 
din valoarea adăugată și din numărul locurilor de muncă). 

 
 Potențialul turistic al județului Bacău este mai puțin semnificativ în dezvoltarea economică a 

acestuia, comparativ cu alte județe din regiune (Iași, Neamț, Suceava). Cu toate acestea, 
dispune de o infrastructură de cazare importantă și de o serie de produse turistice variate, în 
care patrimoniul natural și cel ecumenic joacă un rol important.  

 
 Turismul balnear este susținut de stațiunile Slănic Moldova, Târgu Ocna și Sărata Băi, aici 

înregistrându-se durate medii de ședere a turiștilor superioare celor din municipiile din județ. 
Cu toate că au fost realizate investiții private în infrastructura de cazare și tratament la Slănic 
Moldova și la Târgu Ocna, stațiunile stațiunile nu funcționează la capacitate maximă și 
necesită în continuare operațiuni de revitalizare și promovare turistică.  

 
 Comunitățile rurale au de asemeni potențial pentru dezvoltarea agroturismului, bazat pe 

cadrul natural, pe patrimoniul tangibil (monumente) și intangibil (obiceiuri, tradiții). Acest 
potențial este însă în acest moment insuficient valorificat și promovat.  

 
 Lista monumentelor istorice (2015) din județul Bacău cuprinde 366 de monumente de 

diverse categorii, cel mai mic număr din Regiunea NE. Cele mai multe dintre acestea se află în 
municipiul Bacău și orașul Târgu Ocna, dar un patrimoniu important se găsește și în zona 
rurală, fără a fi suficient pus în valoare și exploatat. O parte din patrimoniul imobil (atât din 
mediul urban, cât și din comune), mai ales cel aflat în proprietate privată, se află într-o stare 
avansată de degradare și este supus unor agresiuni continue, fiind necesare măsuri urgente 
de restaurare, consolidare și protecție, mai ales în condițiile în care unele dintre acestea 
prezintă risc seismic. 

 
 Infrastructura culturală este relativ bogată și diversificată, dar se concentrează în zona 

urbană, cu precădere în municipiul Bacău. Acesta polarizează viața culturală, sportivă și de 
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agrement la nivelul județului, cu o ofertă variată de spectacole, expoziții, evenimente 
(culturale și sportive), etc. Localitățile rurale vin cu propria ofertă de evenimente specifice 
(festivaluri folclorice, de artă și tradiție populară) la scară mai mică, evenimente de asemeni 
insuficient promovate.  

 
 Bibliotecile se confruntă cu o scădere a interesului pentru cultura scrisă, în favoarea mediului 

virtual, precum și cu scăderea numărului de cititori activi. Acestea au, în general, o 
infrastructură și un fond de carte învechit, ceea ce le face neatractive pentru categoriile de 
cititori tineri, fiind necesară modernizarea acestora și diversificarea serviciilor oferite. 

 
 Bisericile și mânăstirile din județul Bacău reprezintă o infrastructură valoroasă pentru 

dezvoltarea turismului religios. Cu o mare diversitate de religii și cu un număr impresionant 
de edificii de cult, unele dintre ele cu o deosebită valoare cultural-istorică, județul poate 
deveni o destinație atractivă pentru acest tip de turism.  

 
 Infrastructura sportivă locală s-a diversificat și modernizat în ultimii ani, prin investiții publice 

și private, dar există încă facilități sportive uzate fizic și moral, care împiedică dezvoltarea 
sportului de performanță. Infrastructura de agrement este bine dezvoltată, dar se 
concentrează de asemeni în zona urbană, cu precădere în municipiul Bacău. 

 
 

7.9 Analiza SWOT 
 
Puncte tari Justificare 
Ofertă diversificată de 
produse turistice existente 
și/sau cu potențial de 
dezvoltare 

Prin caracteristicile sale naturale și patrimoniul său tangibil și 
intangibil, județul oferă posibilități de practicare a turismului 
montan și sportiv, balnear, cultural-religios, de afaceri/târguri și 
conferințe și a agoturismului. 

Infrastructură turistică de 
cazare și baze de tratament 
existente în stațiunile 
balneare 

Stațiunea Slănic Moldova are baza de tratament a Hotelului Venus 
cu o suprafață de 452 mp, iar stațiunea Târgu Ocna dispune de 
două baze de tratament: hotelul Măgura, a cărui capacitate de 
cazare este de 230 locuri și sanatoriul Târgu Ocna, amplasat pe o 
suprafață de 6.400 mp. 

Existența unui patrimoniu 
valoros tangibil și intangibil 

LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, prin ANEXA 
Nr. III, identifică la nivelul județului Bacău o listă de unitati 
administrativ - teritoriale cu concentratie foarte mare a 
patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national. De 
asemeni tradiţia de ruralitate a județului presupune un valoros 
patrimoniu etno – folcloric, fiind delimitate 2 zone cu valoare 
etnografică deosebită. 

Infrastructura culturală 
bogată și variată 

Infrastructura culturală cuprinde săli de spectacole, case de 
cultură, muzee, colecții și case memoriale, biblioteci. Astfel, în 
județul Bacău există 3 teatre și o filarmonică (toate în municipiul 
Bacău), 2270 de locuri în săli de cinematograf, 25 de muzee și 
colecții publice, 371 de biblioteci.  

Exista unui bogat patrimoniu 
religios, propice pentru 
dezvoltarea turismului 
ecumenic 

Județul Bacău este un județ multiconfesional, în care sunt 
reprezentate 14 religii, iar numărul așezămintelor religioase este 
printre cele mai mari din țară. Această varietate creează 
oportunitatea dezvoltării turismului religios, care se manifestă deja 
în cazul unor biserici și mânăstiri reprezentative. 
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Puncte slabe Justificare 
Gradul relativ scăzut de 
ocupare a structurilor de 
cazare 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare este de 23,3 (sub cel 
național de 26,1). 

Patrimoniu construit relativ 
scăzut în ierarhia regională și 
națională ca număr de 
monumente istorice clasate 
pe LMI 2015 

La nivel regional, județul se situează pe ultimul loc, cu 366 de 
monumente istorice, iar la nivel național ocupă poziția 36, 
depășind ca număr de monumente județele Timiș, Satu Mare, 
Călărași, Galați, Ialomița și Brăila. 

Slaba valorificare a 
patrimoniului cultural tangibil 
și intangibil 

Cu toate ca există un patrimoniu construit valoros și elemente de 
patrimoniu folcloric de valoare excepţională, atât în domeniul 
artelor vizuale şi aplicate, cât şi al celor interpretative, aceste valori 
nu sunt puse în mod corespunzător în circuitul economic, turistic și 
cultural și sunt insuficient promovate. 

Oportunități Justificare 
Atragerea de turiști prin 
includerea zonelor cu 
potențial în circuite regionale 

Planul Regional de Acţiune pentru Turism Nord-Est (2008-2013) 
structurează un pachet de propuneri de circuite turistice la nivelul 
judeţului Bacău și la nivel regional care asociază diverse produse.  

Creșterea cererii pentru 
turismul balnear la nivel 
regional, național și european 

Legat de tendința națională și europeană de îmbătrânire a 
populației, de creșterea incidenței afecțiunilor cardiologice, dar și 
ale aparatului locomotor în România, se identifică o creștere a 
cererii pentru turismul balnear, ceea ce înseamnă că investițiile în 
acest domeniu vor fi profitabile pe termen lung. 

Finanțări disponibile prin POR 
2014-2020 dedicate 
patrimoniului cultural și 
dezvoltării turismului  

Prin POR 2014-2020, Axa prioritară 5 se pot finanța proiecte de 
conservare, protecție și valorificare durabilă a patrimoniului 
cultural, iar Axa prioritară 7 sprijină diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, finanțând 
infrastructura turismului balnear.   

Pericole Justificare 
Degradarea fizică a 
patrimoniului construit  

Atât lipsa investițiilor în operațiuni de reabilitare/renovare a 
monumentelor istorice, cât și presiunea investițională fără 
susținerea reglementărilor specifice pot afecta și prejudicia 
valoarea patrimoniului construit.  

Degradarea fizică a 
infrastructurii de cazare și 
tratament din stațiunile 
balneoclimaterice 

In lipsa finanțărilor publice și private în infrastructura existentă 
(reabilitarea și/sau dezvoltarea acesteia), stațiunile își vor pierde 
atractivitatea turistică și vor decădea. 

 


