
R O M Â N I A                                                      
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Onesti, 
judetul Bacau,  pentru perioada 2012-2022. 

 
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 30 noiembrie 

2011;  
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – 

ing. Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Serviciului integrare europeană, 
implementare proiecte şi dezvoltare urbană, Avizul Comisiei de studii şi prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public 
şi privat şi Avizul Comisiei pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi 
protecţia mediului înconjurător;  

 
În baza art.36 alin.4 lit.e) şi alin.5 lit.c), precum şi a art. 45 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1 –Se aprobă “Strategia de dezvoltare locala a municipiului Onesti, 

judetul Bacau,  pentru perioada 2012-2022”, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  

- Primarului Municipiului Oneşti; 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 
Olteanu Petre Cezar 

 
    Contrasemnează, 

                                                                                               Secretarul Municipiului, 
                                                                                               Cons.jur. Daniel Spânu 
Nr.93 
din 30 noiembrie 2011 
SD/BR 
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INTRODUCERE 

 
 

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen mediu şi lung şi presupune o viziune de dezvoltare 
realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente. 

 
 Aceasta implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi / regiuni finalizând cerinţele actuale şi oferind 
generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare. 
 
 Strategia de dezvoltare a municipiului Oneşti este un document de planificare strategică pentru perioada 2012 - 2022, 
conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a 
municipiului Oneşti cu rol în orientarea dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor struturale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene. 
 
 Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale municipiului Oneşti şi se încadrează în 
documentele programatice naţionale. 
 
 Scopul sau este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă implementând măsuri de 
reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, 
dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate 
aceste menţiuni vor avea ca rezultat transformarea municipiului Oneşti într-un pol zonal  de dezvoltare economico-socială. 
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Motivaţia 
 Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi coerente, să reprezinte un 
ghid de regenerare şi dezvoltare a municipiului în deplin acord cu voinţa cetăţenilor. 
 
Misiune 
 Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite la nivel local, atrase in 
alte surse , pentru a implementa  măsurile şi proiectele propuse, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate. 
 Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare 
raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut. 
 Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la dezvoltarea  Oneştiului ca un  oras 
modern, european, dinamic şi prosper. 
 
Viziune 

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu precum şi de activităţile care vor fi 
întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriate dezvoltate . Acestea printr-un efort conjugat şi orientat 
către susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei. 

 
Obiectivul general 

Obiectivul general al strategiei il constituie stabilirea  unui cadru general de dezvoltare a localitatii pe perioada 2012-
2022, a municipiului Oneşti. 

În acest context se doreşte dezvoltarea municipiului prin creşterea capacităţii sale economice, astfel încât acesta să 
redevină un centru de referinţă în domeniul economic, precum şi un centru cultural, sportiv ,turistic si cu o baza educationala 
moderna. 
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II. CADRUL DE DEZVOLTARE AL REGIUNII NORD - EST 

 
 
 
2.1 Caracteristici demogeografice 

Municipiul Oneşti face parte din judeţul Bacău, Regiunea Nord –Est. 
 

Regiunea Nord - Est este cea mai întinsă regiune a României, 
având o suprafaţă de 36.850 km2, ceea ce reprezintă 15,46% din 
suprafata totală a ţării. Are graniţe externe cu Ucraina şi Republica 
Moldova. Componenţa sa  cuprinde şase judeţe: Bacău, Botoşani, 
Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, unităţi administrativ - teritoriale şi 
unitaţi teritorial - statistice de nivel NUTS 3. 

 
Cu o populaţie de 3.734.546 locuitori (17,25% din populaţia 

României) şi o densitate a populaţiei de 101,3 locuitori/km2, Regiunea 
Nord-Est ocupă locul al doilea în ceea ce priveşte densitatea după 
Regiunea Bucureşti - Ilfov. Populaţia regiunii este localizată cu 
precădere în mediul rural, 56,6%. 
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2.2 Economia regiunii 
Regiunea Nord - Est este regiunea cea mai slab dezvoltată a României (în 2004, PIB/locuitor reprezintă 69,2% din media 

naţională).  
2.3 Infrastructura 
» Transport 

Densitatea drumurilor publice este de 36,3 km/km2, superioară mediei pe ţară (33,5 km/km2), fiind mai ridicată în Iaşi, 
Botoşani, Vaslui şi Bacău, pentru că regiunea este străbătută de o serie de coridoare europene (E 85, E 576, E 574, E 581, E 
583). În cadrul regiunii există trei aeroporturi (Bacău, Iaşi şi Suceava) care deservesc curse interne şi ocazional zboruri externe. 
Infrastructura existentă în momentul de faţă nu permite nici unui aeroport din cele trei efectuarea de zboruri curente externe de 
pasageri şi de marfă.  

 
» Utilităţi publice 

Atât reţeaua de alimentare cu apă potabilă, cât şi cea de canalizare sunt insuficient dezvoltate, ponderea localităţilor cu 
reţea de apă potabilă fiind de 54,8%, comparativ cu media pe ţară (61,0%), iar judeţele Iaşi şi Vaslui având o pondere a 
localităţilor cu reţea de canalizare de doar 13,3%, respectiv 12,8%.  
» Mediu 

La nivelul regiunii , principalele probleme de mediu sunt legate de: 
→ proasta gestionare a deşeurilor industriale şi menajere (colectare neselectivă, gradul redus de revalorificare şi/sau tratare a 
deşeurilor, depozitare inadecvată sub aspectul amplasării şi amenajării haldelor, existenţa depozitelor de rumeguş pe malurile 
cursurilor de apă, de-a lungul căilor rutiere); 
→ dezafectarea unor foste întreprinderi de stat 
→ despăduriri, cu implicaţii în accentuarea alunecărilor de teren; 
→ fenomenele de eroziune a solului care afectează, în principal, partea de est a regiunii; 
→ poluarea locală sau zonală. 
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» Educaţie 

Având în vedere că din cele opt regiuni de dezvoltare, Regiunea Nord Est deţine cea mai mare pondere a populaţiei şi a 
elevilor (17,2%), numărul unităţilor destinate procesului educaţional este mic, acesta reprezentând numai 10,19% din numărul 
unităţilor de învăţământ pe ansamblul ţării. Trei judeţe Bacău (23,6%), Iaşi (16,3%) şi Suceava (14,4%) deţin aproximativ 60% 
din numărul total al şcolilor existente la nivel regional, având cea mai numeroasă populaţie şcolară, comparativ cu celelalte 3 
judeţe din regiune. Ele sunt în acelasi timp şi centre universitare. 
 
» Sănătate 

Regiunea Nord Est deţine 164 de unităţi sanitare (spitale, policlinici, dispensare medicale, sanatorii TBC), reprezentând 
12,07% din numărul total al unităţilor sanitare din România aflate în proprietate publică.  
 
» Servicii Sociale 

În Regiunea Nord Est s-au înregistrat cel mai mare număr de nou născuţi de la nivelul întregii ţări (5,4% din total 
naţional). 

 
2.4 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord - Est 

Planul de Dezvoltare Regională Nord Est (PDR Nord-Est) este instrumentul prin care regiunea îşi promovează 
priorităţile şi interesele în domeniul economic şi social, reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la elaborarea Planului 
Naţional de Dezvoltare şi a Programelor Operaţionale.  
 

Strategia Regională Nord Est conţine priorităţi şi măsuri care vor putea fi finanţate din instrumente structurale prin 
Programul Operaţional Regional, Programe Operaţionale (Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Creşterea 
Competitivităţii Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane şi Servicii Sociale, Dezvoltarea Capacităţii Administrative), 
Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse de finanţare. 
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III. PREZENTAREA JUDEŢULUI BACĂU 

 
 
 
3.1 Localizare 
 Judeţul Bacău este poziţionat în partea estică a României, pe coordonatele de 260 – 270 longitudine estică şi 460 – 300 
latitudine nordică. Teritoriul judeţului este traversat de bazinele râurilor Siret, Trotuş şi Bistriţa şi cuprinde în interiorul său 
versntul estic al Carpaţilor Orientali în partea vestică şi Colinele Tutovei în partea estică. 
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Vecinii judeţului Bacău sunt: 
► în partea de nord cu judeţul Neamţ; 
► în partea de sud cu judeţul Vrancea; 
► în partea de est cu judeţul Vaslui; 
► în partea de vest cu judeţul Harghita şi judeţul Covasna. 
 
 Judeţul Bacău are o suprafaţă de 6.621km2 şi o populaţie la 1 iulie 2009 de 716.176 locuitori, densitatea fiind de 108,2 
locuitori / km2. Judeţul Bacău reprezintă 2,8 % din suprafaţa României, fiind considerat unul din judeţele mari ale ţării. 
 
 Din punct de vedere administrativ judeţul Bacău cuprinde 3 municipii (Bacău, Oneşti, Moineşti), 2 oraşe (Comăneşti, 
Tg. Ocna) şi 85 de comune. 
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3.2 Cadrul natural 
3.2.1 Relief 
 Relieful prezintă o mare varietate de forme de relief, incluzând atât suprafeţele joase, cât şi munţi, cu înălţimi de peste 
1660 m.  
 

Grafic reprezentând ponderea reliefului în judeţul Bacău 
 

Ponderea reliefului

Regiunea 
montană, 34%

Subcarpaţii 
Orientali, 28%

Podişul 
Moldovei, 11%

Lunca 
Siretului, 27%
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3.2.2 Hidrografie 
 Râul Siret străbate judeţul Bacău de la nord la sud fiind colectorul principal al reţelei hidrografice desfăşurată pe o 
lungime de 125 km. Principalii afluenţi sunt râurile Trotuş şi Bistriţa. 
 
 Râul Trotuş are o lungime totală de 158 km din care 125 km pe teritoriul judeţului Bacău şi ca principali afluenţi sunt 
Tazlăul şi Asău pe partea stângă, Sulta, Ciobănuş, Uzul, Dofteana, Slănicul, Oituz, Caşinul, Bogdana, Căiuţi şi Bâlca pe partea 
dreaptă. 
 Râul Bistriţa străbate judeţul de la nord la sud pe o lungime de 42 km, intrând pe o albie veche a Siretului. 

Volumul maxim scurs pe sezoane înregistrează primăvara valori de 45 - 50 % din volumul mediu anual, iar cel minim 
iarna de 11 - 12 % din volumul mediu anual. 

 
 
3.2.3 Clima 

Clima este specifică zonei de dealuri şi podişuri, respectiv climatul subcarpaţilor estici şi într-o măsură restrânsă climatul 
montan, în extremitatea vestică. 

 
Partea de vest a judeţului este caracterizată de o climă temperat continentală cu caracter răcoros datorită reliefului 

predominant muntos, iar partea estică are un pronunţat caracter continental marcat de amplitudini termice mari, lunare şi 
anuale, verile fiind călduroase şi secetoase şi iernile friguroase cu viscole puternice. 

 
Temperatura aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse între 9°C în jumătatea estică a judeţului şi 2° - 3° C în 

extremitatea vestică, mediile lunii celei mai calde (iulie) având valori cuprinse între 18°C în vest şi 35°C în est şi mediile lunii 
celei mai reci (ianuarie) cu valori cuprinse între -10°C în estul şi centrul judeţului ajungând în dreptul ariilor montane la -15°C.  
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Regimul precipitaţiilor atmosferice se încadrează între 550 mm (la limita de est a judeţului) şi 1.000 mm pe culmile 
montane. Cantităţile medii anuale ale lunii iulie sunt cuprinse între 60 - 100 mm (în vest) ajungând în partea de est la 20 - 30 
mm şi cantităţile medii anuale ale lunii ianuarie cuprinse între 30 - 60 mm. 
 
3.3 Economie 
 Principalele domenii economice ale judeţului Bacău sunt: 
 

● Industria 
● Serviciile 
● Agricultura 

 
Din punct de vedere al societăţilor comerciale active,  in judetul Bacau , în comerţ activează un număr de 4.951 societăţi,  

sectorul servicii urmează cu 2.197 societăţi, construcţii cu 1.576 societăţi, iar cele mai puţine societăţi comerciale activează în 
domeniile: agricultura - 208 societăţi şi industrie alimentară - 225 societăţi. 
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V. PREZENTAREA MUNICIPIULUI ONEŞTI 

 
 
4.1 Localizare şi relaţii în teritoriu 
 Municipiul Oneşti este aşezat în partea de sud a judeţului Bacău, la 260 45′ longitudine estică şi la 460 15′ latitudine 
nordică.  
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 Distanţa faţă de oraşe 
importante: 
► Oneşti – Bacău, 53 km 
► Oneşti – Moineşti, 49 km 
► Oneşti – Adjud, 39 km 
► Oneşti – Galaţi, 165 km 
► Oneşti – Braşov, 128 km 
► Oneşti – Iaşi, 182 km 
► Oneşti – Suceava, 203 km 
► Oneşti – Piatra Neamţ, 100 km 
► Oneşti – Cluj, 373 km 
► Oneşti – Timişoara, 575 km 
► Oneşti – Constanţa 367 km 
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 Municipiul Oneşti are o suprafaţă administrativă de 5189,34 ha şi o populaţie înregistrată la 1 ianuarie 2010 de 49226 
locuitori, densitatea populaţiei fiind de 948,66 locuitori / km2. 
 
 Este amplasat la intersecţia a două drumuri naţionale, DN 11 Bacău – Oneşti – Braşov (E 574) şi DN 11 A Oneşti – 
Adjud cu continuitate DN 12 A Oneşti - Comănesti – Miercurea Ciuc şi acces la DN 2 (E 85). Drumul judeţean DJ 115 face 
legătura între Oneşti şi Caşin. Aceste căi de comunicaţie fac legătura atât cu teritoriul înconjurător, cât şi cu principalele zone 
ale judeţului şi ale ţării. 
 
 La nord – vest se învecinează cu localităţile Bârsăneşti (la 12 km) şi Helegiu (la 14 km), la sud – est cu localităţile 
Ştefan cel Mare (la 10 km) şi Căiuţi (la 14 km), la nord – est cu Gura Văii (la 8 km), la vest cu Tg. Trotuş (8 km), la sud – vest 
cu localităţile Bogdăneşti (la 10 km) şi Oituz (la 15 km). 
 

   
B-dul Oituz , intersectie cu str. Radu Rosetti     B- dul Oituz                                                Cartier 6 Martie 
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 Distanţe faţă de capitale importante: 
► Oneşti – Chişinău, 300 km 
► Oneşti – Budapesta, 825 km  
► Oneşti – Roma, 2057 km  
► Oneşti – Madrid, 3357 km  
► Oneşti – Londra, 2547 km  
► Oneşti – Viena, 1070 km  
► Oneşti – Luxemburg, 1783 km  
► Oneşti – Varşovia, 965 km   
► Oneşti – Belgrad, 706 km   
► Oneşti – Praga, 1354 km   
► Oneşti – Oslo, 2730 km   
► Oneşti – Stockholm, 2780 km 
► Oneşti – Moscova, 1622 km 
► Oneşti – Atena, 1522 km 
► Oneşti – Paris, 2313 km 
► Oneşti – Berna, 1941 km 
► Oneşti – Praga, 1354 km 
► Oneşti – Minsk, 1116 km 
► Oneşti – Berlin, 1703 km 
► Oneşti – Bratislava, 1027 km 
► Oneşti – Sofia, 653 km 
► Oneşti – Lisabona, 3909 km 
► Oneşti – Amsterdam, 2225 km 
 

 
 Harta Europei  
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4.2 Cadrul natural 
4.2.1 Relieful 
 Municipiul Oneşti este aşezat în vecinătatea estică a Carpaţilor Orientali, în zona de confluenţă a râurilor Trotuş, Tazlău, 
Oituz şi Caşin.  
 
 Vatra municipiului Oneşti s-a dezvoltat în zona dealurilor subcarpatice, în depresiunea Tazlău – Caşin, pe terasa 
inferioară şi medie a râurilor care traversează localitatea. 
 
 Altitudinile caracteristice sunt cuprinse între 175 – 395 m. 
 

 
                                                           Rezervatia  ,,Perchiu” 
4.2.2 Hidrografia 
 Municipiul Oneşti se află în bazinul hidrografic al Trotuşului, având ca principali afluenţi râul Tazlău pe partea stângă şi 
pe partea dreaptă pâraiele Oituz şi Caşin.  
 
 Râurile menţionate au un curs cu debit mediu – mic cu mari variaţii funcţie de anotimp, de perioadele de secetă şi, 
implicit, de perioadele cu ploi abundente. 
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 Nivelul pânzei freatice variază funcţie de relief, astfel că în zonele luncă pânza freatică se găseşte la 3 – 4 m, pe terasele 
vechi din cauza grosimii depozitelor de aluviuni se găseşte la 10 m, în sud – estul teritoriului la 2 – 3 m, iar pe dealurile 
Perchiu şi Slobozia ajunge la 20 m. 
 

  
                              Paraul Casin                                                                   Vedere de ansamblu, municipiul Onesti 

 
                                                                 Raul Trotuș și dealul Perchiu 
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4.2.3 Clima 
 Clima este temperat continentală cu o temperatură medie anuală de 9,20C, iar precipitaţiile anuale au o valoare de 654 
m3. Vânturile cele mai frecvente bat pe direcţia  vest şi sud – vest. 
 
4.2.4 Solurile 
 Tipurile de sol prezente sunt reprezentate de cernoziom şi roci sedimentare (nisip şi pietriş). Fertilitatea solului este 
asigurată de însuşirile fizice, hidrofizice şi biochimice, având un conţinut ridicat de humus de bună calitate, reacţie neutră sau 
slab acidă şi o bună aprovizionare cu elemente nutritive asimilabile. 
 
4.2.5 Caracteristici geotehnice 
 Din punct de vedere geomorfologic Municipiul Oneşti face parte din unitatea dealurilor subcarpatice, fiind aşezat la 
confluenţa râurilor Tazlău şi Trotuş, cu afluenţii Oituz şi Caşin. 
 
 Pe partea dreaptă a rîurilor Trotuş şi Tazlău sunt dezvoltate terase neexistând pericol de inundaţii, singurele zone cu risc 
de inundaţii fiind reprezentate de lunca inundabilă adiacentă albiilor majore ale râurilor. 
 
 Zona A – Albia majoră şi lunca inundabilă 
 Râurile Trotuş, Tazlău, Caşin şi Oituz au, în general, un curs stabil şi bine conturat în această zonă, efectuându-se în 
ultimii ani indiguiri. S-a conturat astfel cea mai mare parte a albiei majore şi a luncii inundabile a fiecărui râu, cunoscându-se 
zone cu interdicţie pentru construcţii. 
 
 Zona I – Terasa inferioară 
 Zona inferioară cuprinde vatra construibilă, cartierele şi zona industrială. Cotele terasei variază între 210 – 215 m, 
înclinarea suprafeţei fiind redusă şi conformă cu panta de curgere a râurilor. Stratificarea terenului de fundare este uniformă şi 
cuprinde stratul grosier de terasă, construit din pietriş cu bolovăniş şi nisip, în cea mai mare parte uscat şi îndesat. La 
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adâncimea de 4 – 7 m se găsesc stratele de bază formate din argile marnoase stratificate în alternanţă cu benzi de gresie şi 
marne. Pe capetele stratelor de bază se găseşte acumulată o mică pânză de apă subterană cu un debit redus şi neuniform. 
Capacitatea portantă a terenului de fundare din această zonă este foarte ridicată. 
 
 Zona M – terasa medie 
 Terasa medie este identificată doar în partea de sud – est a municipiului, precum şi o fâşie mică în partea de nord – vest. 
Cotele terasei sunt de 220 – 224 m. Stratele de bază se află la 6 – 8 m cuprinzând un strat grosier şi în apropierea suprafeţei un 
strat de praf nisipos sau nisip prăfos sau argilos, uscat şi cu o capacitate portantă relativ redusă. Apa subterană, sub aceiaşi 
formă ca şi pe terasa inferioară,este cantonată tot la baza stratului grosier, la contactul acesteia cu rocile de bază. 
 
 Zonă S – terasa superioară 
 Terasa superioară se află în partea sudică, având o cotă de 260 – 264 m şi racordându-se la dealurile subcarpatice din 
partea sudică fără o delimitare clară a contactului dealuri – terasă. 
 Structura terasei este dominată de un strat prăfos – argilos, cu grosime de cca. 10 m pe alocuri cu caracter loessoid şi de 
sensibilitate la umezire de categorie A.  
 
 Zona D – dealurile subcarpatice din partea vestică şi estică 
 Terminaţia teraselor, în special medie şi superioară, se produce la contactul neregulat cu dealurile din partea vestică a 
municipiului – Dealurile Buhoci, Cuciur şi Bucium, în partea estică versanatul deluros porneşte imediat după terasa inferioară, 
pe alocuri albia majoră a Tazlăului găsindu-se la baza taluzului dealurilor. 
 
4.2.6 Rezervaţii naturale 

Pe teritoriul municipiului Oneşti se află Rezervaţia naturală Perchiu cu o suprafaţă de 206,47 ha care este situată la 
altitudinea de 200 – 397,7 m, încadrându-se în zona de silvostepă a Câmpiei Române, Subcarpaţii Moldovei. A fost declarată 
arie protejată prin H.C.J. nr. 18 / 1995. Prin H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru 
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noi zone, a fost reconfirmat regimul special de protecţie şi conservare pentru suprafaţa de 206,47 ha din zona Dealul Perchiu, 
suprafaţă care constituie rezervaţie naturală. 

 
Protecţia şi conservarea bunurilor naturale din perimetrul ariilor naturale protejate şi din zona de protecţie a acestora este 

reglementată de prevederile O.U. nr.195/2005 – privind protecţia mediului, modificată şi a O.U. nr. 236/2000 privind regimul 
ariilor naturale protejate, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2001 în prezent conform Ordonantei de Urgenta nr. 57 / 
2007. 

Conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor apelor si mediului nr.850/2003, a fost respectată procedura de 
încredinţare a custodieie ariei protejate către Direcţia Silvica Bacău prin Ocolul Silvic Livezi. 
 
 Principalele habitate din aria protejată sunt: 
 

Tipuri de habitate % Suprafaţa (ha) 
Formaţiuni ierboase / pajişti şi arbuşti / tufişuri 43,5 89,80 
Păduri 38,3 79,18 
Alte terenuri (cultivate, drumuri) 18,2 37,49 
Total 100 206,47 

Vegetaţia 
 Au fost identificate 596 specii de angiosperme. Caracterul particular al florei reiese din procentul mare de specii sud – 
estice (32,3 %) care, pe fondul florei euroasiatice (73,6 %) prelevează asupra speciilor nordice şi central europene (23,2 %) 
deşi masivul este situat în zona forestieră subcarpatică. Această particularitatea pledează pentru ipoteza originii relictare a 
speciilor termofile. 
 
 Fauna 
 Fauna este cea caracteristică bazinului Trotuşului, unde întâlnim: 
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- mamifere: viezure, vulpe, veveriţă, iepure; 
- păsări: rândunică, pupăză, dumbrăvioară, barză albă, ulii, cucuvele; 
- târâtoare, rozătoare, insecte. 
 

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 57 / 2007 (această ordonanţă abrogă O.U. nr.236/2000), privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, versiunea consolidată din 2011 sunt protejate 
următoarele specii: 

◘ Mamifere, 13 specii  
◘ păsări, 81 specii  
◘ reptile, 5 specii  
◘ amfibieni, 5 specii  
◘ nevertebrate, 5 specii  
◘ plante, 1 specie  
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Rezervatia Perchiu 
4.3 Istoric 
 Municipiul Oneşti este menţionat ca aşezare pentru prima dată într-un document la data de 14 decembrie 1458, când 
Ştefan cel Mare confirma ca danie satul Oneşti către Mănăstirea Bistriţa din partea soţiei lui Negrilă şi fiica lui Andrieş, 
Maruşca. 
 
 De-a lungul timpului numeroase documente amintesc de satul Oneşti. În anul 1774 satul era al şătrarului Constantin 
Aslan şi avea doar 31 de gospodării, în anii următori remarcându-se o creştere demografică, numărul gospodăriilor ajungând la 
56. 
 
 Mai întâi Oneştiul s-a dezvoltat ca o aşezare cu caracter agricol fiind proprietatea diferiţilor feudali locali sau veniţi din 
altă parte.  S-a dezvoltat apoi ca un centru meşteşugăresc şi comercial, devenind târg în locul vechiului târg „Trotuş” datorită 
aşezării sale prielnice la intersecţie de drumuri comerciale. 
 
 La începutul secolului al XIX-lea sub domnia lui Ioniţă Sandu Sturza 1822 – 1828, hatmanul Alecu Aslan obţine hrisov 
pentru deschiderea unui târg pe moşia sa din Oneşti. 
 Dezvoltarea Oneştiului a fost un proces de lungă durată, principalele activităţi fiind vânzarea produselor agricole, 
comerţul cu lemne şi o găzărie. 
 
 În anul 1842 se construieşte moara de piatră din centrul oraşului Oneşti la care au lucrat robii moşierului Aslan, apoi alte 
mori mici de apă. Au existat două velniţe boiereşti de fabricat ţuică din cereale, precum şi două ateliere de fierărie şi două 
hanuri pentru desfacerea băuturilor alcoolice fabricate în zonă. 
 
 La începutul anilor 1950 începe dezvoltarea industrială a Oneştiului. În 1956 a fost declarat oraş, iar în 1968 municipiul. 
 În 1956 sunt puse în funcţiune primele instalaţii la Rafinăria Oneşti şi Termocentrala Borzeşti. 
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 În 1960 au fost puse în funcţiune primele instalaţii la Uzina Chimică, iar în anul 1962 primele instalaţii de la Uzina de 
Cauciuc. 
 În perioada  1974-1980, sunt puse în funcţiune: 
           - Întreprinderea de Utilaj Chimic Borzeşti. 
 - Fabrica de Produse Lactate-  1977; 

- Fabrica de Pâine-  1978; 
- Fabrica de Confecţii-  1976. 

 Toate acestea  au condus la dezvoltarea industrială a municipiului Oneşti. 
  
 In perioada 1963-2004 au fost construite 5 licee, 7 şcoli, 12 grădiniţe, un spital municipal cu 824 de paturi, un leagăn de 
copii, 6 creşe, un hotel de 226 locuri  , peste 19.000 de apartamente, si alte obiectie social culturale. 
 

       
 

Bogdan Colpos - Cel mai tanar inventator din lume , la 13 ani , este din Onesti 
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V. ANALIZA SITUAŢIEI  IN ANUL 2011 

 
 
 
5.1 Demografie 
5.1.1 Populaţia 
 Populaţia municipiului Oneşti este compusă din persoane provenite din toate regiunile ţării, fapt datorat punerii în 
funcţiune în anul 1957 a Platformei Petrochimice Borzeşti. La recensământul din 2002 municipiul Oneşti înregistra o populaţie 
de 51416 locuitori. Structura etnică a populaţiei înregistrate a avut următoarea componenţă: 
 

Nr. Crt. Structura etnică Număr locuitori  
1 români 50416  
2 maghiari 206  
3 rromi 545  
4 ucrainieni 10  
5 germani 24  
6 ruşi / lipoveni 9  
7 sârbi 1  
8 bulgari 2  
9 evrei 6  
10 greci 50  
11 cehi 1  
12 italieni 6  
13 armeni 2  
14 ceangăi 14 Sursa: Revista Infostat nr. 5 / 2003 
15 Altă etnie 21 Site: www.prefecturabacau.ro/djs 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

30  

 Structura religioasă: 
 

Nr. Crt. 
 

Structura după religie Număr locuitori 

1 ortodoxă 45291 
2 romano - catolică 5354 
3 reformată 37 
4 penticostală 239 
5 greco - catolică 26 
6 baptistă 26 
7 adventistă de ziua a 7-a 199 
8 musulmană 6 
9 unitariană 3 
10 creştină după evanghelie 37 
11 creştină după rit vechi 44 
12 evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană 6 
13 evanghelică 6 
14 mozaică 5 
15 altă religie 53 
16 fără religie 19 
17 atei 18 
18 religie nedeclarată 9 

 
 Conform datelor statistice populaţia municipiului Oneşti la 1 ianuarie 2010 era de 49.226 locuitori, ceea ce reprezintă 
6,9 % din populaţia judeţului Bacău şi 15,2 % din populaţia mediului urban. 
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 Locuinţe existente: 
Municipiul 

Oneşti 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Proprietate majoritar de stat 585 606 588 578 560 551 
Proprietate majoritar privată 19.992 20.042 20.092 20.138 20.185 20.233 

 
 Suprafaţa locuibilă exitentă (m2): 

Municipiul 
Oneşti 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Proprietate majoritar de stat 14.733 14.595 13.715 13.227 12.399 12.045 
Proprietate majoritar privată 729.257 732.765 736.768 742.154 746.098 749.554 

 
 Locuinţe terminate: 

Municipiul 
Oneşti 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fonduri publice 150 50 – – – – 
Fonduri private 28 21 32 36 29 39 

Fondurile populaţiei 28 21 32 36 29 39 
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5.1.2 Mişcarea migratorie 
 
5.1.2.1 Mişcarea internă 
 Mişcarea migratorie internă reprezintă totalitatea deplasărilor însoţite de schimbarea definitivă a domiciliului între 
unităţi teritorial – administrative ale ţării. Această mişcare este corelată cu procesele de dezvoltare şi schimbările economice, 
de structură socială sau de calitatea a vieţii. Alături de mişcarea naturală a populaţiei contribuie la creşterea sau scăderea 
populaţiei, dată de soldul migratoriu. 
 

Anul de referinţă Stabiliri de domiciliu Plecări cu domiciliul 
2003 561 1063 
2004 549 1329 
2005 456 980 
2006 553 1031 
2007 642 1351 
2008 583 1157 

 
 Umărind datele din tabel se observă o creştere anuală între 4,1 – 5,4 % a plecărilor cu domiciliul din municipiul Oneşti 
faţă de stabilirile de domiciliu. 
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 5.1.2.2 Migraţia internaţională 
Mişcarea internaţională sau mişcarea migratory externă este determinată de schimbarea domiciliului în altă ţară sau din 

altă ţari în România.  
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Anul de referinţă Emigranţi Imigranţi 

2003 24 10 
2004 37 10 
2005 39 5 
2006 62 7 
2007 27 10 
2008 39 23 

 
Grafic privind fenomelul de migraţie internaţională 
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5.1.3 Natalitatea 
Natalitatea arată frecvenţa sau intensitatea naşterilor în interiorul unei populaţii, fiind un fenomen complex, în acelaşi 

timp biologic şi social, influenţat de o serie de factori legaţi între ei: economici, politici, socio-culturali. 
 

 
Anul de referinţă 

 

 
Judeţul Bacău 

 
Municipiul Oneşti 

2002 7988 413 
2003 7918 426 
2004 7844 455 
2005 7925 454 
2006 8141 488 
2007 8067 450 
2008 7880 394 

 
Rata natalităţii în municipiul Oneşti, (%): 

2003 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

7,9 8,6 8,7 9,4 8,8 7,8 
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Grafic privind natalitatea  

Natalitatea în Judeţul Bacău şi Municipiul Oneşti
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5.1.4 Mortalitatea 
 Mortalitatea reprezintă un indice rezultat din raportarea numărului de decese dintr-o populaţie, într-o anumită perioadă la 
totalul populaţiei respective, pe un anumit teritoriu, ţinând cont şi de structura populaţiei. Mortalitatea înregistrată în 
municipiul Oneşti: 
 
Anul de referinţă Decedaţi Decedaţi sub 1 an Născuţi morţi 

2003 468 6 2 
2004 426 8 3 
2005 400 8 4 
2006 436 9 2 
2007 429 6 1 
2008 441 1 1 

 
 Rata mortalităţii înregistrate în anul 2008 la nivel naţional, regional şi judeţean: 

Naţional  Regional  Judeţean  
România  6 Regiunea Nord-Est 5,8 Bacău 7,5 
Urban 5,6 Urban 4,8 Urban 5,4 
 
 Rata mortalităţii în municipiul Oneşti: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
8,7 8,0 7,0 8,4 8,3 8,7 
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Rata mortalităţii infantile în municipiul Oneşti: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 
14,1 17,6 17,6 18,5 13,3 2,5 

 
5.1.5 Sporul natural 
 Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor într-un an, este 
indicatorul care relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei. Reflectă echilibrul între cele două componente ale 
mişcării naturale: natalitatea şi mortalitatea. 
 

Sporul natural înregistrat în municipiul Oneşti: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 
-42 29 54 52 21 -47 

 
 Rata sporului natural înregistrată în anul 2008 la nivel naţional, regional şi judeţean: 

Naţional  Regional  Judeţean  
România  -2,5 Regiunea Nord-Est - Bacău -0,9 
Urban -1,0 Urban 0,9 Urban -0,2 
 

Pentru viitor, aşa cum o demonstrază şi situaţia demografică din celelalte ţări europene, şansele de revigorare 
demografică prin creşterea numărului de naşteri vor fi scăzute, tendinţa fiind de reducere continuă a numărului de copii pe care 
o familie decide să îi aibă. 
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5.1.6 Nupţialitate 
Fenomenul de nuptialitate defineşte masa căsătoriilor sau a persoanelor care se căsătoresc în limitele unei perioade de 

timp determinate, de obicei anul calendaristic. Pentru analiza nuptialitatii vârsta joacă un rol esential, legislatia majorităţii 
ţărilor stabilind vârsta minimă la care o persoana poate încheia o căsătorie fără alte implicaţii procedurale, în afara de 
asentimentul cuplului. 

 
 Nupţialitatea înregistrată în municipiul Oneşti: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
489 381 436 460 435 386 

 
 Rata de nupţialitate în municipiul Oneşti: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
9,1 7,2 8,3 8,8 8,5 7,6 

 
5.1.7 Divorţialitate 
 Fenomenul de divorţialitate caracterizează masa divorţurilor într-o perioadă de timp delimitată. În general, analiza 
divorţialităţii încadrează numărul divorţurilor în limitele unui an calendaristic. Intensitatea fenomenului se stabileşte ca mărime 
relativă, comparând numărul persoanelor care au divorţat în anul calendaristic. Divorţialitatea înregistrată în municipiul Oneşti: 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
185 177 188 176 194 210 

 
 Rata de divorţialitate 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
3,44 3,34 3,58 3,38 3,78 4,14 
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5.1.8 Forţa de muncă şi şomajul 
 Forţa de muncă, rata de ocupare, populaţia activă şi ocupată înregistrată în judeţul Bacău în perioada 2003 – 2008: 

Anul de referinţă Resurse de muncă 
(mii persoane) 

Rata de ocupare (%) Populaţia activă civilă 
(mii persoane) 

Populaţia ocupată 
(mii persoane) 

2003 453,3 51,7 252,3 635,8 
2004 458,9 49,1 242,4 618,1 
2005 466,0 48,2 239,9 615,6 
2006 466,3 48,1 238,0 605,2 
2007 464,9 48,5 235,6 596,5 
2008 464,2 48,2 236,1 585,4 

 
 Numărul mediu al salariaţilor înregistraţi în municipiul Oneşti în perioada 2003 – 2008: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
22006 20538 20017 18731 19550 17699 

 
 Rata şomajului înregistrată în judeţul Bacău: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total 7,1 7,0 6,3 5,8 4,4 5,3 

Masculin 7,1 8,2 7,5 6,4 4,5 5,3 
Feminin 7,1 5,7 4,9 5,0 4,3 5,1 

 
Şomajul înregistrat în municipiul Oneşti în anul 2008 

Şomeri înregistraţi Număr mediu lunar Rata medie lunară 
1351 983 2,8 
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5.2 Suprafaţa administrativă 
 Suprafaţa totală administrativă a municipiului Oneşti este de 5.189,34 ha din care intravilan reprezintă 2.092,50 ha şi 
extravilan 3.096,84 ha. 
 
 Structura teritoriului dministrativ: 

Teritoriul administrativ Suprafaţa (ha) 
TEREN AGRICOL 2827 

Din care:  
Teren arabil 1967 

Păşune 733 
Fâneţe 95 

Vii 27 
Livezi 5 

TEREN NEAGRICOL 2362,34 
Din care:  

Pădure 248 
Ape şi bălţi 158 

Drumuri 132 
Curţi construcţii 1732  

Teren neproductiv 92,34 
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5.3 Infrastructura 
5.3.1 Infrastructura de transport 
 Reţeaua de străzi a municipiului are o lungime totală de 99,6 km, din care: 

- 56,57 km - îmbrăcăminţi asfaltice; 
- 26 km – beton ciment; 
- 0,560 km – pavate; 
- 0,940 km – pavate cu bolovani de râu; 
- 15,53 km – balastate. 
 

 Au fost amenajate parcări pe o suprafaţă de 49.060,10 mp. 
Nr. Crt. Denumirea străzii Suprafaţa amenajată, mp 

1 Al. I. Cuza 860.00 
2 George Bacovia 286.00 
3 Caşinului 3 - 5 660.00 
4 Caşinului 7 - 9 730.00 
5 Caşinului 11 621.60 
6 Buciumului 498.00 
7 Teilor 906.00 
8 Calea Mărăşeşti 2 450.00 
9 Buciumului 2 1,240.00 
10 Pieţei 4,042.00 
11 Calea Mărăşeşti 16 - 28 875.00 
12 Buciumului 770.00 
13 Jupiter 3 - 5 972.00 
14 George Bacovia 302.00 
15 Aurora 1,280.00 
16 Pajura 1,511.00 
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Nr. Crt. Denumirea străzii Suprafaţa amenajată, mp 
17 Poştei 520.00 
18 Bd. Republicii 47, Calea Mărăşeşti 10 1,960.00 
19 1 Mai 2,177.00 
20 Chimistului 1 - 3 1,020.00 
21 Calea Mărăşeşti 6 400.00 
22 Libertăţii 21 - 27 764.50 
23 Poştei 2 660.00 
24 Mercur 10 - 12 790.00 
25 Libertăţii 33 - 35 540.00 
26 Tineretului 8 - 10 - 12 1,200.00 
27 Mercur 11 - 13 680.00 
28 Libertăţii 11 1,380.00 
29 Bd. Oituz 13 440.00 
30 Pinului 2 - 4 520.00 
31 Bd. Belvedere 10 325.00 
32 Mercur 6 1,380.00 
33 George Bacovia 14 - 18 1,260.00 
34 Libertăţii 13 1,370.00 
35 E. Rebreanu 5 - 7 350.00 
36 Pechiului 2 - 4 340.00 
37 Spitalul Municipal 5,383.00 
38 Colegiul Sportiv Nadia Comăneci 435.00 
39 Dr. Victor Babeş 640.00 
40 Libertăţii 13 - 17 1,235.00 
41 George Bacovia 24 725.00 
42 Stadionului 15 1,690.00 
43 Dr. Victor Babeş 882.00 
44 Pajura 2 - 4 750.00 
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Nr. Crt. Denumirea străzii Suprafaţa amenajată, mp 
45 Republicii 64 800.00 
46 Ana Ipătescu 1,250.00 
47 Buciumului 10 540.00 
48 Buciumului 12 650.00 

 TOTAL 49,060.10 
 
 
 

 

 

 
Vedere spre Quartal                                                                          Zona de sud-est a orasului 
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                                                 Imagine din Piata agroalimentara Onesti 
 

 
Sediul Bancii romane de dezvoltare- Societe Generale 
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Nomenclatorul reţelei stradale a municipiului Oneşti la data de 15 februarie 2010: 

 

Nr. 
Crt Denumirea arterei 

Lungi-mea 
totală 
(m) 

Supra- 
faţa 

totală 
(mp) 

Lungimea, lăţimea, suprafaţa pe tipuri de îmbrăcăminţi 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Str. 1 Mai 200 1200 - - 200x6= 
1200 - - - - 

2 Str. 13 Septembrie 170 595 - - 170x3,5= 
595 - - - - 

3 Str. 8 Martie 600 3600 400x6= 
2400 

200x6= 
1200 - - - - - 

4 Str. 9 Mai 150 900 - - - - - 150x6= 
900 - 

5 Str. Alexandru cel Bun 400 2000 - - - - - 400x5= 
2000 - 

6 Str. A. I.Cuza 1410 9870 - 1410x7= 
9870 - - - - - 

7 Str. Ana Ipătescu 150 525 - - 150x3,5= 
525 - - - - 

8 Str. Apollo 200 700 - - 200x3,5= 
700 - - - - 

9 Str. Armoniei 450 3150 - 450x7= 
3150 - - - - - 
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Nr. 
Crt Denumirea arterei 

Lungi-mea 
totală 
(m) 

Supra- 
faţa 

totală 
(mp) 

Lungimea, lăţimea, suprafaţa pe tipuri de îmbrăcăminţi 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Str. Aurel Vlaicu 
 100 400 - 100x4=400 - - - - - 

11 Str. Aurora 400 2800 - - 400x7= 
2800 - - - - 

12 Str. Avântului 4970 34320 4500x7= 
31500 - 470x6= 

2820 - - - - 

13 Str. Barajului 300 1500 - - - - - 300x5= 
1500 - 

14 B-dul Belvedere 800 11200 122x14= 
1704 

678x14= 
9492 - - - - - 

15 Aleea Bradului 100 400 - 100x4=400 - - - - - 

16 Calea Braşovului 1520 13680 - 1520x9= 
13680 - - - - - 

17 Str. Buciumului 600 4200 - 600x7= 
4200 - - - - - 

18 Str. Buhoci 350 2450 - 350x7= 
2450 - - - - - 

19 Calea Caraclăului 1500 9000 - 850x6= 
5100 - - - 650x6= 

3900 - 

20 Str. Casa de apă 2380 10294 200x5= 
1000 - - - 500x4= 

2000 

1680x4= 
6750 
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Nr. 
Crt Denumirea arterei 

Lungi-mea 
totală 
(m) 

Supra- 
faţa 

totală 
(mp) 

Lungimea, lăţimea, suprafaţa pe tipuri de îmbrăcăminţi 
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21 Str. Castanilor 300 1500 - - - - - 300x5= 
1500 - 

22 Str. Caşinului 1490 8500 - 
1270x6= 

7620 
220x4=880 

- - - - - 

23 Str.Cauciucului 620 3670 - - 570x6=3420 - - - - 

24 Str. Ceahlăului 700 3500 - - - - - 700x5= 
3500 - 

25 Str. Chimistului 200 1400 - 200x7= 
1400 - - - - - 

26 Aleea Cireşilor 200 800 - - 200x4=800 - - - - 

27 Str. Cireşoaia 350 2100 - - - - 350x6= 
2100 - - 

28 Str. Conţilor 400 2000 - - - - - 200x5= 
1000 - 

29 Str. Costache Negri 244 1000 30x4=120 214x4=856 - - - - - 

30 Str. Cpt. Buşilă 100 400 - - - - - 100x4= 
400 - 

31 Str. Crângului 470 2820 - 470x6= 
2820 - - - - - 

32 Aleea Crinilor 250 1000 250x4= 
1000 - - - - - - 
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33 Str. Crişom 200 800 - - - - - 200x4= 
800 - 

34 Aleea Crizantemelor 120 480 120x4=480 - - - - - - 

35 Str. Cuciur 345 1480 - - 345x4= 
1480 - - - - 

36 Str. Culturii 400 2800 - 400x7= 
2800 - - - - - 

37 Str. Daciei 200 1400 - - 200x7= 
1400 - - - - 

38 Str. Dobrogeanu 
Gherea 550 3850 - - 550x7=3850 - - - - 

39 Str. Doinei 500 2500 - 500x5= 
2500 - - - - - 

40 Str. Dorobanţului 515 2100 - 515x4= 
2100 - - - - - 

41 Str. Dr.Victor Babeş 1150 7550 - 1150x7= 
7550 - - - - - 

42 Aleea Dumbravei 800 4000 - - - - - 800x5= 
4000 - 

43 Str. Ecoului 200 1000 - - - - - 200x5= 
1000 - 
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44 Str. Emil Rebreanu 1000 7000 - 1000x7= 
7000- - - - - - 

45 Str. Erou Turturică 400 1600 - - - - - 400x4= 
1600 - 

46 Str. Eternităţii 400 1600 - - - - - 400x4= 
1600 - 

47 Str. Fântânele 1200 8400 - 1200x7= 
8400 - - - - - 

48 Str. Flacăra 290 1310 - - 290x4=1310 - - - - 
49 Str. Florilor 220 880 - - 220x4=880 - - - - 

50 Str. Gării 250 1500 - 250x6= 
1500 - - - - - 

51 Str. G-ral Radu R. 
Rosetti 560 5530 - - 

210x18=378
0 

350x5=1750 
- - - - 

52 Str. George Bacovia 680 4760 - 680x7= 
4760 - - - - - 

53 Str. Geoge Călinescu 600 540 600x9=540 - - - - - - 
54 Str. George Coşbuc 100 700 100x7=700 - - - - - - 

55 Str. George Enescu 300 1200 - - - - - 300x4= 
1200 - 

56 Str. Gheorghe Doja 530 2170 - - 530x4=2170 - - - - 
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57 Str. Horea 600 2400 - - - - - 600x4= 
2400 - 

58 Str. Independenţei 400 1600 - - - - - 400x4= 
1600  

59 Str. Industriilor 6600 46200 - 6600x7= 
46200 - - - - - 

60 Str. Ing. Anghel 
Saligny 1000 7000 1000x7= 

7000 - - - - - - 

61 Str. Ion Creangă  400 2000 - - 400x5=2000 - - - - 
62 Str. Ion Luca Caragiale 280 1680 50x6=300 - 230x6=1380 - - - - 
63 Str. Izvorului 400 2000 - - 400x5=2000 - - - - 

64 Str. Jupiter 250 1500 - 250x6= 
1500 - - - - - 

65 Aleea Lalelelor 1120 4480 1120x4= 
4480 - - - - - - 

66 Str. Lanul Gării 850 3400 - - - - - 850x4= 
3400 - 

67 Str. Libertăţii 1860 21210 - 

350x3,5=1225 
1345x14= 

18830 
165x7=1155 

- - - - - 

68 Aleea Liliacului 180 630 - - 180x3,5=630 - - - - 
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69 Str. Măceşilor 300 1500 - - - - - 300x5= 
1500 - 

70 Str. Măgurii 200 1200 - - 200x6=1200 - - - - 

71 Calea Mărăşeşti 9000 100350 6700x9= 
60300 

2300x17 
=40050 - - - - - 

72 Str. Mărăşti 500 3000 - - 500x6= 
3000 - - - - 

73 Aleea Mărului 90 540 - - - - 90x6=54
0 - - 

74 Str. Matei Basarab 300 1200 - - - - - 300x4= 
1200  

75 Str. Mercur 800 5600 430x7= 
3010 370x7=2590 - - - - - 

76 Str. Mihai Bravu 600 4200 - 600x7=4200 - - - - - 

77 Str. Mihai Viteazu 200 800 - - - - - 200x4= 
800 - 

78 Str. Mihail 
Kogălniceanu 300 1200 - - - - - 300x4= 

1200 - 

79 Str. Mioriţei 120 680 - - 120x6=680 - - - - 

80 Str Mircea cel Bătrân 150 750 - - - - - 150x5= 
750- - 

81 Str. Muncii 460 3220 - - 460x7=3220 - - - - 
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82 Str. Nucului 400 2000 - - -400x5=2000 - -  - 

83 B-dul Oituz 1655 25970 

9x18=162 
 

(374x6,5)x
2= 

4862 
 

2(10x5)= 
100 

645x18=11610 
 

(327x7)x2= 
4578 

 
125x18+21= 

2 
 

2437 

- 

52x6,5=33
8 

43x9=387 
80x18=144

0 

- - - 

84 Str. Orizontului 200 1200 - - 200x6= 
1200 - - - - 

85 Str. Păcii 400 1600 - - 400x4=1600 - - - - 

86 Str. Pajura 520 1820 520x3,5= 
1820 - - - - - - 

87 Aleea Parcului 490 1960 - - 490x4=1960 - - - - 

88 Str. Perchiului 1135 6230 - - 
645x7=4515 

490x3,5= 
1715 

- - - - 
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89 Str. Pieţei 506 2367 

310x4,5= 
1395 

60x6=360 
136x4,5= 

612 

- - - - - - 

90 Str. Pinului 200 1400 - 200x7=1400 - - - - - 

91 Str. Plevnei 250 1000 - - - - - 250x4= 
1000 - 

92 Aleea Plopului 90 540 - - 90x6=540 - - - - 

93 Aleea Podei 250 1500 - - - - - 250x6= 
1500 - 

94 Aleea Podu Alb 300 1500 -- - - - - 300x5= 
1500 - 

95 Str. Poştei 485 3895 - - 
100x12= 

1200 
385x7=2695 

- - - - 

96 Str. Pr. Eduard Sechel 780 4680 - 780x6=4680 - - - - - 
97 Aleea Prieteniei 170 395 - - 170x3,5=395 - - - - 
98 Aleea Primăverii 170 395 - - 170x3,5=395 - - - - 
99 Aleea  Prunului 70 420 - - 70x6=420 - - - - 

100 Aleea Putnei 100 500 - - 100x5=500 - - -  
101 Str. Redului 1460 10220 - 1460x7=10220 - - - - - 
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102 B-dul Republicii 2010 24950 

110x18= 
1980 

1215x12= 
14580 

300x12=3600 - 

265x14= 
3710 

120x9=108
0 

- - - 

103 Str. Salcâmilor 300 1500 - - - - - 300x5= 
1500 - 

104 Str. Saturn 375 3375 - 375x9=3375 - - - - - 
105 Calea Scutarului 2000 14150 - 2000 cu 14150 - - - - - 

106 Str. Serelor 700 4900 700x7= 
4900 - - - - - - 

107 Str. Sfinţii Apostoli 1100 6420 - 460x7=3220 640x5=3200 - - - - 

108 Str. Siliştei 400 2000 - - - - - 400x5= 
2000 - 

109 Str. Sintezei 500 3500 - - 500x7= 
3500 - - - - 

110 Calea Slănicului 1900 17100 - 1900x9=3500 - - - - - 
111 Aleea Speranţei 170 395 - - 170x3,5=395 - - - - 
112 Str. Spicului 880 5280 - 680x6=4080 200x6=1200 - - - - 

113 Str. Stadionului 600 4200 600x7= 
4200 - - - - - - 

114 Str. Ştefan cel Mare 1000 3500 700x4= 
2800 - - - - 300x4= 

1200 - 
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115 Str. Stejarului 150 750 - - - - - 150x5= 
750 - 

116 Str. Stirenului 500 3500 500x3= 
1500 - 500x4= 

2000 - - - - 

117 Str. Talpău 650 2600 - - - - - 650x4= 
2600 - 

118 Str. Tazlăului 600 3000 - - - - - 600x5= 
3000 - 

119 Str. Teilor 380 2280 - - 380x6=2280 - - - - 

120 Str. Tineretului 920 7640 390x9= 
3510 

350x10=3500 
180x3,5=630 - - - - - 

121 Aleea Trandafirilor 775 4180 775 cu 
4180 - - - - - - 

122 Aleea Triumfului 170 395 - - 170x3,5=375 - - - - 

123 Str. Trotuşului 500 3500 500x7= 
3500 - - - - - - 

124 Str. Uzinei 710 4290 - - 370x7=2590 
340x5=1700 - - - - 

125 Str Vadului 900 4500 - - - - - 900x5= 
4500 - 
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126 Str. Vasile Alecsandri 500 2200 - - - - - 

400x4= 
1600 

100x6= 
600 

- 

127 Str. Vasile Lupu 250 1000 - - - - - 250x4= 
1000 - 

128 Str. Venus 490 3430 - 490x7=3430 - - - - - 

129 Str. Victoriei 1500 9000 - - 1500x6= 
9000 - - - - 

130 Str Viişoara 2000 12000 2000x6= 
12000 - - - - - - 

131 Aleea Viitorului 230 1380 230x6= 
1380 - - - - - - 

132 Aleea Viorelelor 1025 4100 1025x4= 
4100 - - - - - - 

133 Str. Vişinilor 300 1500 - - - - - 300x5= 
1500 - 

134 Str Vrînceni 250 1000 - - - - - 250x4= 
1000 - 

135 Str. Vulturului 150 600 150x4=600 - - - - - - 
136 Str. Zefirului 120 720 - - 120x6=720 - - - - 
137 Str. Zemeşului 3000 27000 - 3000x9=27000 - - - - - 
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138 Aleea  Zoo 250 1000 - - - - - 250x4= 
1000 - 

139 Aleea Zorelelor 380 1520 380x4= 
1520 - - - - - - 

140 Str. Zorilor 200 1200 - 200x6=1200 - - - - - 
Lungimea totală (m) 99010 - 26425 40305 16265 560 940 15530 - 

Suprafaţa totală (mp) - 690111 182670 309239 90805 6955 4640 64675 - 
 
5.3.2 Alimentarea cu apă şi canalizarea 
 Alimentarea cu apă potabilă 

Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime de 110 km. Apa potabilă este furnizată din sursa de apă Cărăboaia, apa brută 
fiind provenind din Acumularea Poiana – Uzului şi este tratată în vederea potabilizării în staţia de tratare Cărăboaia – 
Dărmăneşti.  

 
 Alimentarea cu apă se face din conducta magistrală Dn = 800 mm, L = 29 km, aducţiune care vine de la Staţia de tratare 
Dărmăneşti. 
 
 Înstalaţiile de captare sunt prin racord la conducta Dn 800 mm care vin de la staţia de tratare Cărăboaia. 
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 Înmagazinarea se face în două zone, şi anume: 
- zona 1 – 3: rezervoare de beton armat îngropate având o capacitate de 10.000 m3 fiecare, 2 în funcţiune şi 1 în conservare; 
- zona 2 – 4: rezervoare de beton armat îngropate având capacitate de 1000 m3 fiecare. 
 
 Umplerea acestor rezervoare se realizează gravitaţional. Pentru golirea rezervoarelor de 10.000 m3 conducta de golire 
are Dn 400 mm şi ajunge în râul Oituz. Din rezervoarele de 10.000 m3 printr-o conductă de Dn 100 mm se umplu rezervoarele 
de 1000 m3. 
 
 Distribuirea apei potabile la consumatori se face direct din rezervoarele de înmagazinare astfel: 
 - din rezervoarele de 10.000 m3 apa este ditribuită prin 2 conducte de oţel cu Dn 800 mm, 1 coductă de oţel cu Dn 600 
mm şi 1 conductă de oţel cu Dn 400 mm pentru alimentarea Caşinului care în prezent este oprită; 
 
 - din rezervoarele de 1000 m3 apa este distribuită prin 2 conducte de oţel cu Dn 250 mm, 1 conductă de oţel cu Dn 200 
mm şi 2 conducte de oţel cu Dn 400 mm. 
 
 Aceste conducte alimentează principalele tronsoane ale reţelelor de apă a municipiului Oneşti. Reţeaua de distribuţie 
către consumatori este o reţea de tip inelar executată prin tuburi PREMO cu Dn 600 mm şi 400 mm, conducte din fontă cu Dn 
350 mm şi conducte din oţel cu Dn 400 mm. 
 
 Cantitatea de apă ditribuită este contorizată prin contoare amplasate pe branşamente la asociaţiile de locatari, agenţi 
economici, instituţii publice şi abonaţi cu gospodării individuale. 
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 Necesarul şi cerinţa totală de apă (debit şi volum): 
Necesar toral de apă  Cerinţa totală de apă  

Q zi max = 43200 m3 / zi = 
500 l / s 

V max anual = 15768 mii m3 Q zi max = 47520 m3 / zi = 
550 l / s 

V max anual = 17345 mii m3 

Q zi med = 37566 m3 / zi = 
435 l / s 

V med anual = 13711 mii m3 Q zi med = 41323 m3 / zi = 
478 l / s 

V med anual = 15083 mii m3 

Q zi min = 23400 m3 / zi = 
271 l / s 

V min anual = 8541 mii m3 Q zi min = 25740 m3 / zi = 298 
l / s 

V min anual = 9395 mii m3 

 
 Pentru nevoile gospodăreşti consumul conform normei specifice este de 360 l / om / zi pentru zona cu clădiri care au 
instalaţii interioare de apă rece şi caldă cu instalaţii centrale de preparare apă caldă şi de 235 l / om / zi pentru zona cu clădiri 
cu instalaţii interioare de apă rece şi caldă cu preparare locală a apei calde. 
 
 În perioada 2008 – 2010 
Perioada de 

referinţă 
Lungimea totală a 
reţelei simple de 
distribuţie a apei 

potabile 

Lungimea străzilor care au 
reţea de distribuţie a apei 

potabile 

Apă potabilă introdusă 
în reţea 

 
 

 Apă potabilă distribuită 
 
 

mii m3 

 

 km km mii m3 Uz casnic Uz public Total 
2008 110 90 7436 1729 1664 3393 
2009 110 90 6919 1640 1379 3019 
2010 110 90 6733 2653 1533 1120 

 
 Branşamente la reţeaua de apă potabilă in perioada 2008-2011: 
● populaţie: 1751 bransamente 
● agenţi economici: 568 
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● instituţii publice: 43 
 Gradul de contorizare: 85 %. 
 
Reţeaua de canalizare şi epurarea apelor menajere 

În anul 2011 municipiul Oneşti dispune de o reţea de canalizare menajeră de 34,74 km, ceea ce înseamna că doar 0,35 % 
din trama stradală avea în paralel şi canalizare menajeră / pluvială. În anul 2011cartierele Slobozia, Belci, Borzeşti, Lanul 
Gării, cartiere cu aspect rural, nu beneficiază de reţea de canalizare.  

 
Procentual populaţia racordată la reţeaua de canalizare depăşeşte 90%, însă acest fapt se datorează concentrării 

populaţiei urbane pe metrul pătrat şi numărului mic de locuitori din zonele cu aspect rural. 
 

 În anul 2011 Primăria Municipiului Oneşti are în derulare următoarele proiecte: 
 ► Branşamente reţea de apă cartier Slobozia; 

► Alimentare cu apă în cartierul Borzeşti; 
► Canalizare menajeră în cartierele Buhoci, 6 Martie, Cuciur. 

 Aceste lucrări rezolvă problemele de apă şi canalizare, însă rămân si  zone neacoperite ( 5%). 
 
 Studii în curs de elaborare: 
► Modernizare staţie de epurare Onesti (actuala staţie are  o vechime de 50 ani),. 
 Colectarea apelor pluviale se face prin reţelele de canalizare împreună cu apa menajeră doar pe anumite tronsoane. 
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Nomenclatorul reţelei stradale la data de 15 februarie 2010 

Nr. 
Crt Denumirea arterei Canalizare pluvială 

(km) 
Canalizare menajeră 

(km) 

0 1 2 3 
1 Str. 1 Mai 0,200 0,200 
2 Str. 13 Septembrie 0,170 0,170 
3 Str. 8 Martie - - 
4 Str. 9 Mai - - 
5 Str. Alexandru cel Bun 1,410 1,410 
6 Str. A. I.Cuza - - 
7 Str. Ana Ipătescu 0,150 0,150 
8 Str. Apollo 0,200 0,200 
9 Str. Armoniei 0,450 0,450 
10 Str. Aurel Vlaicu - - 
11 Str. Aurora 0,400 0,400 
12 Str. Avântului 0,470 0,470 
13 Str. Barajului - - 
14 B-dul Belvedere 0,800 0,800 
15 Aleea Bradului - - 
16 Calea Braşovului - - 
17 Str. Buciumului 0,600 0,600 
18 Str. Buhoci - - 
19 Calea Caraclăului - - 
20 Str. Casa de apă - - 
21 Str. Castanilor - - 
22 Str. Caşinului 1,490 1,490 
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Nr. 
Crt Denumirea arterei Canalizare pluvială 

(km) 
Canalizare menajeră 

(km) 

0 1 2 3 
23 Str.Cauciucului 0,620 0,620 
24 Str. Ceahlăului - - 
25 Str. Chimistului 0,200 0,200 
26 Aleea Cireşilor - - 
27 Str. Cireşoaia 0,350 0,350 
28 Str. Conţilor - - 
29 Str. Costache Negri - - 
30 Str. Cpt. Buşilă - - 
31 Str. Crângului - - 
32 Aleea Crinilor 0,250 0,250 
33 Str. Crişom - - 
34 Aleea Crizantemelor 0,120 0,120 
35 Str. Cuciur - - 
36 Str. Culturii 0,400 0,400 
37 Str. Daciei 0,200 0,200 
38 Str. Dobrogeanu Gherea 0,250 0,250 
39 Str. Doinei - - 
40 Str. Dorobanţului - - 
41 Str. Dr.Victor Babeş 0,900 0,900 
42 Aleea Dumbravei - - 
43 Str. Ecoului - - 
44 Str. Emil Rebreanu 1,0 1,0 
45 Str. Erou Turturică - - 
46 Str. Eternităţii - - 
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Nr. 
Crt Denumirea arterei Canalizare pluvială 

(km) 
Canalizare menajeră 

(km) 

0 1 2 3 
47 Str. Fântânele - - 
48 Str. Flacăra - - 
49 Str. Florilor 0,220 0,220 
50 Str. Gării 0,250 0,250 
51 Str. G-ral Radu R. Rosetti 0,560 0,560 
52 Str. George Bacovia 0,680 0,680 
53 Str. Geoge Călinescu 0,600 0,600 
54 Str. George Coşbuc 0,100 0,100 
55 Str. George Enescu - - 
56 Str. Gheorghe Doja 0,530 - 
57 Str. Horea - - 
58 Str. Independenţei - - 
59 Str. Industriilor - - 
60 Str. Ing. Anghel Saligny - - 
61 Str. Ion Creangă  - - 
62 Str. Ion Luca Caragiale - - 
63 Str. Izvorului 0,400 - 
64 Str. Jupiter 0,250 0,250 
65 Aleea Lalelelor 1,120 1,120 
66 Str. Lanul Gării - - 
67 Str. Libertăţii 1,860 1,860 
68 Aleea Liliacului 0,180 0,180 
69 Str. Măceşilor - - 
70 Str. Măgurii - - 
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Nr. 
Crt Denumirea arterei Canalizare pluvială 

(km) 
Canalizare menajeră 

(km) 

0 1 2 3 
71 Calea Mărăşeşti 2,300 2,300 
72 Str. Mărăşti - - 
73 Aleea Mărului - - 
74 Str. Matei Basarab - - 
75 Str. Mercur 0,800 0,800 
76 Str. Mihai Bravu 0,600 0,600 
77 Str. Mihai Viteazu - - 
78 Str. Mihail Kogălniceanu - - 
79 Str. Mioriţei - - 
80 Str Mircea cel Bătrân - - 
81 Str. Muncii 0.460 0.460 
82 Str. Nucului - - 
83 B-dul Oituz 1,650 1,650 
84 Str. Orizontului 0,200 - 
85 Str. Păcii 0,400 0,400 
86 Str. Pajura 0,250 0,250 
87 Aleea Parcului 0,490 0,490 
88 Str. Perchiului 1,140 1,140 
89 Str. Pieţei - - 
90 Str. Pinului 0,200 0,200 
91 Str. Plevnei - - 
92 Aleea Plopului 0,090 0,090 
93 Aleea Podei - - 
94 Aleea Podu Alb - - 
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Nr. 
Crt Denumirea arterei Canalizare pluvială 

(km) 
Canalizare menajeră 

(km) 

0 1 2 3 
95 Str. Poştei 0,490 0,490 
96 Str. Pr. Eduard Sechel - - 
97 Aleea Prieteniei 0,170 0,170 
98 Aleea Primăverii 0,170 0,170 
99 Aleea  Prunului - - 
100 Aleea Putnei - - 
101 Str. Redului - - 
102 B-dul Republicii 1,010 2,010 
103 Str. Salcâmilor - - 
104 Str. Saturn 0,370 0,370 
105 Calea Scutarului - 1,200 
106 Str. Serelor - - 
107 Str. Sfinţii Apostoli - - 
108 Str. Siliştei - - 
109 Str. Sintezei 0,500 0,500 
110 Calea Slănicului - - 
111 Aleea Speranţei 0,170 0,170 
112 Str. Spicului - - 
113 Str. Stadionului 0,600 0,600 
114 Str. Ştefan cel Mare - - 
115 Str. Stejarului - - 
116 Str. Stirenului 0,500 0,500 
117 Str. Talpău - - 
118 Str. Tazlăului - - 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

67  

Nr. 
Crt Denumirea arterei Canalizare pluvială 

(km) 
Canalizare menajeră 

(km) 

0 1 2 3 
119 Str. Teilor 0,380 0,380 
120 Str. Tineretului 0,920 0,920 
121 Aleea Trandafirilor 0,780 0,780 
122 Aleea Triumfului 0,170 0,170 
123 Str. Trotuşului 0,500 0,500 
124 Str. Uzinei 0,710 0,710 
125 Str Vadului - - 
126 Str. Vasile Alecsandri - - 
127 Str. Vasile Lupu - - 
128 Str. Venus 0,490 0,490 
129 Str. Victoriei - - 
130 Str Viişoara - - 
131 Aleea Viitorului 0,230 0,230 
132 Aleea Viorelelor 1,025 1,025 
133 Str. Vişinilor - - 
134 Str Vrînceni - - 
135 Str. Vulturului - - 
136 Str. Zefirului - - 
137 Str. Zemeşului - - 
138 Aleea  Zoo - - 
139 Aleea Zorelelor 0,380 0,380 
140 Str. Zorilor - - 

Lungimea totală 36,525 36,595 
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5.3.3 Alimentarea cu gaze naturale 
 Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale acoperă 92 % din suprafaţa oraşului, excepţie făcând cartierul Slobozia. 
Lungimea totală a conductelor de distribuţie este de 126,1 km. Volumul de gaze naturale distribuit este de 96.665 mii m3, din 
care pentru uz-caznic 11.748 mii m3. Reţelele de gaze se află în administrarea unui operator privat, E-ON GAZ Moldova. 
 
5.3.4 Iluminatul public 
 Infrastructura de iluminat public aparţine operatorului privat responsabil pe zona Moldova şi parţial Primăriei 
Municipiului Oneşti. 
 

Reţeaua de iluminat public are 30 km din care 20 km subteran şi 10 km reţea de suprafaţă, acoperind 100% oraşul. 
Reţeaua este dotată cu 4400 corpuri de iluminat dintre are 3000 corpuri de 250 w, 1200 corpuri de 70 w şi 200 corpuri de 125 
w. 
 Reţeaua de iluminat public este realizată pe stâlpi de beton şi metalici şi conductor torsadat, modernizată în 2000. 
Aprinderea iluminatului public se realizează centralizat prin programare electronică. 
 
5.3.5 Energia termică 
 În municipiul Oneşti alimentarea cu energie termică se realizează în sistem centralizat, prin intermediul unui operator cu 
capital integral al comunităţii locale, care produce, distribuie si furnizează agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum 
prin intermediul a unui număr de 22 centrale termice de zonă, cu funcţionare pe gaze naturale. 
 
 Energia termică este furnizată pentru aproximativ 5000 aprtamente şi 7 agenţi economici. Instituţii precum primăria, 
biblioteca, şcoli şi muzee deţin centrale termice proprii cu consum de gaze naturale. Din totalul apartamentelor arondate un 
procent de 48 % deţin centrale proprii, iar 12 % sunt debranşate. 
 

La nivelul anului 2011 energia termică distribuită a fost de 140.524 gigacalorii. 
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5.3.6 Transportul public 
 Transportul public local este concesionat si  se desfăşoară prin operatori economici, pe două trasee principale (1 şi 2) cu 
două autobuze, iar spre cartierele limitrofe transportul se realizează cu zece microbuze la intervale regulate de timp. 
 
 Traseul 1: Gară – Victor Babeş – Oituz 28 – Poştei – Mihai Eminescu – PECO – Aurora – Conţi – Belvedere – 
Catedrala Ortodoxă – Piaţa Centrală – Generală 1 – Moldova – Buciumului 
 
 Traseul 2: Gară – Victor Babeş – Moldova – Generală 1 – Piaţa Centrală – La Capucini – Belvedere – Conţi – George 
Bacovia – Scutarului – Braşov – Mihai Eminescu – Parc Municipal – Oituz 35 – Buciumului 
 
 Staţiile de călători sunt amenajate şi întreţinute pe Primăria Municipiului Oneşti. 
 

În ultimii ani s-au dezvoltat foarte mult serviciile de taximetrie, existând 8 operatori economici şi 50 operatori 
independenţi, cu un număr total de 200 taximetre. 
 
 A fost realizat 10 % din infrastructura necesară transportului cu troleibuzul spre Platforma Borzeşti, însă din lipsă de 
fonduri şi datorită scăderii numărului de muncitori pe platformă acest proiect a fost sistat. 
 
5.4 Mediu 
5.4.1 Calitatea aerului 
 Monitorizarea stării de mediu arată că politica de îmbunătăţire a parametrilor de mediu oferă posibilitatea atingerii 
ţintelor de mediu stabilite. 
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 S-au înregistrat progrese în privinţa limitării emisiilor de noxe în atmosferă şi a substanţelor poluante în apele curgătoare 
şi în pânza freatică din partea marilor consumatori de energie şi a marilor poluatori. Prin aceste etape progresive se urmăreşte 
aducerea nivelului de poluare la nivelul solicitat de normele europene în vigoare. 
 
 Devenind membră a Uniunii Europene, România trebuie să îşi armonizeze legislaţia naţională cu cea a Uniunii 
Europene. Acest proces de armonizare implică diferite directive europene în domeniu protecţiei mediului înconjurător şi a 
calităţii aerului. Directiva Consiliului nr. 96/62/CE şi directivele ce converg din aceasta, respectiv cele care privesc valorile 
limită pentru SO2, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi Pb în aerul atmosferic, valorile limită pentru benzen 
şi monoxid de carbon în aerul înconjurător, poluarea aerului cu ozon, sunt deja ranspuse în legislaţia din Romania. 
 
 Calitatea aerului este monitorizată printr-o staţie automată amplasată într-un singur punct pe raza municipiului Oneşti, 
unde nu au fost înregistrate până în prezent depăşiri ale CMA la nici un indicator analizat în anul  2011. 

 
Staţia Bacău 3, staţie de tip industrial, este amplsată în municipiul Oneşti – cartier TCR – strada Cauciucului are 

următorele caracteristici: 
- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate în partea de E-NE a municipiului Oneşti, asupra calităţii aerului; 
- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1km; 
- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), 

benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, 
umiditate relativă, precipitaţii). 

 
 Pe axele principale de circulaţie care traversează oraşul pe direcţiile est – vest şi nord – sud, la orele de vârf cu circulaţie 
intensă, poluarea cu noxe de eşapament atinge valori ridicate, care însă se încadrează în limitele normale. Municipiul Oneşti 
beneficiază de o centură de ocolire pentru traficul greu. 
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5.4.2 Calitatea apelor 
 Calitatea apelor subterane înregistrază puncte critice în zona platformei industriale Borzeşti, în restul teritoriului apa 
având caracteristici normale. 
 
 Calitatea apei potabile in oras  este bună, tipul sursei de alimentare fiind bazinul de acumulare, respectiv Barajul 
Dărmăneşti situat în amonte de municipiul Oneşti (Valea Uzului). 
 
 5.4.3 Gestionarea deşeurilor 
 În municipiul Oneşti serviciul de salubritate este prestat de o societate particulară specializată în domeniu, care asigură 
servicii de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere. 
 
 În ultimii ani, cantităţile de deşeuri menajere şi similare acestora au fost şi sunt în continuare proplema principală de 
mediu cu care se confruntă administraţiile locale, neexsistând centre de depozitare adecvare normelor, iar cantitatea de deşeuri 
este în continuă creştere. 
  

În municipiul Oneşti sunt organizate puncte de colectare selectivă a deşeurilor în număr de 90, dotate cu recipienţi 
destinaţi colectării deşeurilor organice (eurocontainere metalice de 1,1 mc) în număr aproximativ de 340, un număr de 137 
europubele cu capacitatea de 240l destinate colectării separate a deşeurilor din hârtie şi carton şi  un număr de 137 de 
europuble destinate colectării Pet-urilor. Deşeurile provenite din construcţii sunt colectate în containere de 4 m3 la solicitarea 
operatorilor din construcţii.  

 
Deşeurile din echipamente electrice şi electronice se colectează săptămânal, în fiecare zi de joi a săptămânii, persoanele 

fizice şi juridice sunt informate trimestrial cu privire la colectarea acestor deşeuri, prin postul local de TV sau prin informare 
către asociaţiile de proprietari. 
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Municipiul Oneşti are amenajt un spaţiu special amenajat pentru 
depozitarea DEEE-urile, aflat la sediul S.C. SERVSAL S.A., conform 
legislaţiei, Directiva Consiliului nr.2002/95/EC privind restricţionarea 
utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamente electrice şi 
electronice, transpusă prin H.G. nr.448/2005 modificată. 
 
 Pe străzile oraşului au fost montate 100 de coşuri de gunoi 
stradale. 
 În anul 2010 cantitatea de deşeuri colectată de la populaţie şi 
agenţi economici a fost de 10.700 tone. 
 
 Curăţenia stradală a oraşului este efectuată de personalul angajat 
in cadrul Directiei Domeniului public  care are ca atribuţii curăţarea / 
măturarea străzilor, asanarea gunoaielor din depozite neautorizate situate 
periferic, întreţinerea diurnă a curăţeniei stradale, colectarea si 
transportul gunoiului. Deszăpezirea şi combaterea poleiului care se 
efectuează cu ajutorul agenţilor economici sau cu forţe proprii.  
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Sediul SC TERMON SRL                                      Gara Onesti                               Bulevardul Republicii 
 
 
5.4.4 Zgomotul urban 
 În prezent nivelul zgomotului este monitorizat de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău, în 3 puncte 
definite ca fiind: 

- Piaţa Agroalimentară – Str. Caşinului unde au fost înregistrate depăşiri ale valorilor normale; 
- Intersecţia sens giratoriu Voievodul (Calea Mărăşeşti – Bd. Republicii);- valori normale  
- Intersecţia sens giratoriu Calea Mărăşeşti – Str. Redului.- valori normale 

Poluarea sonoră este legată de traficul rutier urban şi cel de tranzit. 
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5.4.5 Parcuri, spaţii verzi 
 Municipiul Oneşti este inundat de verdeaţă, parcuri şi scuaruri 
unde sunt plantate flori, conferind un aspect plăcut şi proaspăt, fiecărui 
locuitor revenindu-i 24 mp spaţiu verde. Pana in anul 2013 se 
preconizeaza a se ajunge la 26 mp spatiu verde pe cap de locuitor. 
 
 Locuitorii municipiului Oneşti beneficiază de 5 parcuri cu 
suprafaţa totală de 19,2 ha, şi anume: 
 ◘ Parcul Libertăţii sau Parcul Municipal, 14,22 ha; 

◘ Parcul Caşin, 1,03 ha; 
◘ Parcul George Călinescu, 3,05 ha; 
◘ Parcul Nadia Comăneci, 0,9 ha. 
◘ Parcul Mărăşeşti, 0,6 ha 

 
 Totalul spaţiilor verzi este de 308,85 ha, din care: 
→ 153 ha reprezintă spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă; 
→ 155,85 ha reprezintă: 
    - parcuri, 19,8 ha; 
    - fâşii plantate sau spaţii verzi stradale, 2,22 ha; 
    - baze sportive, 4,74 ha; 
    - grădina zoologică (partea de vegetaţie), 0,48 ha; 
    - fâşie plantată cu rol estetic Calea Scutarului, 10 ha; 
    - spaţii verzi aferente dotărilor publice şi ansamblurilor de locuit, 118,61 ha. 
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Imagini din Parcul municipal Onesti 
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 Între Str. Pinului şi Str. Chimistului – Parcul Mărăşeşti a fost amenajat un spaţiu verde în suprafaţă de 0,6 ha. De 
asemeni, au fost realizate alei pietonale, au fost montaţi stâlpi de iluminat public, coşuri de gunoi, bănci, plantări de arbori 
(puieţi de tei, platan, catalpa, meri decorativi şi arbuşti sub formă de garduri vii, spiraea, amorpha). 
 
 Cu prilejul acestor amenajări au fost realizate locuri de joacă noi în Parcul Mărăşeşti, zona ANL, cartierul Mal, Parcul 
Tineretului, în curţile grădiniţelor şi spaţiile dintre blocuri. 
 
 In perioada 2008 – 2009 a fost amenajat un spaţiu verde cu locuri de joacă în cartierul Mal , pe Str. Al. I. Cuza la 
intersecţia cu Str. Dobrogeanu Gherea, plantându-se arbori gen frasin, platan, tei, mesteacăn, flori (spaţii floricole), arbuşti 
(spiraea, liliac). 
 
 Toate aceste spaţii sunt întreţinute de Primăria Municipiului Oneşti prin serviciul specializat. 
 
5.4.6 Seismicitate 
 Municipiul Oneşti, din punct de vedere seismic, este situat în zona cu grad 8 de seismicitate pe scara Richter, la o 
distanţă de 100 km de centru seismic Vrâncioaia, judetul Vrancea. 
Spitalul municipal Onesti 

5.5 Sănătate 
 În municipiul Oneşti asistenţa medicală este asigurată prin 
serviciile personalului din Spitalul Municipal Oneşti, medicii de 
familie şi medicii  si personalul din cabinetele particulare , cu 
diferite specializări. 
 Spitalul Municipal Oneşti are o incintă în suprafaţă de 
53.000 m2 şi cuprinde 4 pavilioane. 
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Clădirea centrală are o suprafaţă construită de 3800 m2 şi a fost înfiinţată în 1965, pavilionul “Boli infecţioase” are o 
suprafaţa construită de 3000 m2 şi a fost înfiinţată în 1970, iar cel de al treilea pavilion, maternitatea, deţine o suprafaţă 
construită de 1800 m2 şi a fost înfiinţată în 1980.Cel de al patru-lea pavilion este ocupat de sectia de psihiatrie. 

 
 Capacitatea spitalului este de 573 de paturi. De serviciile spitalului beneficiază pacienţii municipiului Oneşti , dar şi cei 
din zonele învecinate, situate în localităţile Comăneşti, Moineşti şi Adjud (Vrancea).  
 
 

 
 

 

Spitalul cuprinde următoarele secţii: 
 ▪ anatomie patologică; 

▪ anestezie terapie intensivă; 
▪ cardiologie; 
▪ chirurgie; 
▪ dermatovenerologie; 
▪ endocrine; 
▪ infecţioase; 
▪ interne; 
▪ laborator analize şi explorări; 
▪ obstretică, ginecologie şi neonatologie; 
▪ neurologie; 
▪ oncologie; 
▪ oftalmologie; 
▪ o.r.l.; 
▪ ortopedie – traumatologie; 
▪ pediatrie; 
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▪ psihiatrie; 
▪ pneumatologie; 
▪ radiologie – imagistică medicală; 
▪ recuperare fizică, balneologie; 
▪ compartiment primire urgenţe. 

 
 

Blocul operator al spitalului deţine din 2010 un sistem de sterilizare modern, rapid şi fiabil, un echipamentul cu o 
valoare deosebita, de natură să prevină apariţia infecţiilor nosocomiale, precum şi orice situaţie epidemiologică nedorită care ar 
putea decurge dintr-o sterilizare defectuoasă. Achiziţionarea acestui sistem de sterilizare face parte dintre realizările recente şi 
benefice ale spitalului municipal. 
 
 Spitalul Municipal Oneşti are  in perspectiva două proiecte: 

►Proiect   de imbunatatire a eficientei energetice  a Spitalului municipal Onesti,  prin  Programul “ Casa Verde “, 
programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energie 
geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului – promovat  prin 
Ministerul Mediului şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul nr. 
565/08.05.2009; 

 
► Proiectul privind reforma sectorului sanitar – faza a II - a ( APL 2), finanţat de Banca Mondială şi Banca Europeană 

de Investiţii (BEI), pentru reabilitarea Secţiilor de Obstetrică - Ginecologie şi Neonatologie din cadrul Spitalului Municipal 
Oneşti. 
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 Infrastructura sanitară - 2008: 
Aria Unităţi sanitare spitale Policlinici Dispensare medicale 

acoperită Proprietate publică Proprietate privată Proprietate 
publică 

Proprietate 
privată 

Proprietate 
publică 

Proprietate 
privată 

Judeţul Bacău 
 

8 4 2 - 5 - 

Municipiul Oneşti 
 

1 0 1 - 1 - 

 
 
 Personal sanitar – 2008: 

Aria  
acoperită 

Medici Medici familie Stomatologi Personal sanitar 
medical 

Farmacişti 
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Judeţul Bacău 894 123 300 16 170 124 3.062 655 14 250 
Muniipiul Oneşti 128 14 29 4 17 15 447 70 1 24 

 
 Cabinete medicale de medicină generală – 2008: 

Aria acoperită Proprietate publică Proprietate privată 
Judeţul Bacău 2 19 

Municipiul Oneşti - 4 
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Cabinete ambulatorii de spital – 2008: 
Aria acoperită Proprietate publică Proprietate privată 
Judeţul Bacău 8 - 

Municipiul Oneşti 1 - 
 
Cabinete medicale de specialitate – 2008: 

Aria acoperită Proprietate publică Proprietate privată 
Judeţul Bacău - 197 

Municipiul Oneşti - 35 
 
 Laboratoare: 

Aria Laboratoare medicale  Laboratoare tehnica dentara 
acoperită Proprietate publică Proprietate privată Proprietate publică * Proprietate privată 

Judeţul Bacău 38 22 2 98 
Municipiul Oneşti 5 2 - 5 

 
 Cabinete medicale (inclusiv stomatologice) şcolare: 

Aria acoperită Proprietate publică 
Judeţul Bacău 35 

Municipiul Oneşti 5 
 

Cabinete stomatologice: 
Aria acoperită Proprietate publică Proprietate privată 
Judeţul Bacău 156 175 

Municipiul Oneşti 14 26 
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Farmacii: 
Aria acoperită Proprietate publică Proprietate privată 
Judeţul Bacău 9 134 

Municipiul Oneşti 1 14 
 
 Cabinete medicale de familie: 

Aria acoperită Proprietate publică Proprietate privată 
Judeţul Bacău 305 18 

Municipiul Oneşti 29 4 
 
 
5.5.1 Asigurări sociale 
 Biletele de tratament balnear şi odihnă reprezintă numărul biletelor acordate prin sistemul asigurărilor sociale de stat 
pentru pensionari, salariaţii bugetari şi salariaţii trimişi în vederea recuperării capacităţii de muncă. 
 
 În municipiul Oneşti biletele pentru tratament acordate prin asigurări sociale de stat în perioada 2003 – 2008 au fost: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
- 480 412 743 558 329 
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5.6 Educaţie şi cultură 
5.6.1 Educaţie – învăţământ 
 

  
Colegiul  national  ,,Grigore C. Moisil”                                                      Colegiul national ,,Dimitrie Cantemir” 
 
 În municipiul Oneşti unităţile de învăţământ existente cu învăţământ de zi sunt: 

 
Nr. Crt. Unitatea de învăţământ 

Învăţământ de zi 
Tip unitate 

Limba de predare 
Adresă 

1 Şcoala Postliceală „Carol Davila” Şcoală postliceală 
Limba română 

Str. Culturii nr. 1, Oneşti 
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2 Şcoala generală nr. 7(Grup scolar auto) Şcoala cu clasele I – VIII si 
invatamant liceal 
Limba română 

Str. Aurora nr. 2, Oneşti 

3 Şcoala generală „E. Racoviţă” Şcoala cu clasele I – VIII 
Limba română 

Str. Venus nr. 2, Oneşti 

4 Şcoala generală „George Călinescu” Şcoala cu clasele I – VIII 
Limba română 

Str. Armoniei nr. 4, Oneşti 

5 Şcoala generală „Ghiţă Mocanul” Şcoala cu clasele I – VIII 
Limba română 

Str. 1 Mai nr. 7, Oneşti 

6 Şcoala generală nr. 1 Şcoala cu clasele I – VIII 
Limba română 

Str. Caşinului nr. 15, Oneşti 

7 Scoala Stefan cel Mare  Şcoala cu clasele I – VIII 
Limba română 

B-dul Oituz nr. 17,Onesti 

8 Colegiul Naţional Grigore Moisil Colegiu Naţional 
Limba română 

Str. Tineretului nr. 14, Oneşti 

9 Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Colegiul naţional 
Limba română 

Str. Victor Babeş nr. 12, Oneşti 

10 Colegiu Tehnic „Gheorghe Asachi” Colegiu tehnic 
Limba română 

Bdul. Republicii nr. 45, Oneşti 

11 Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” Colegiul sportiv 
Limba română 

Str. Perchiului nr. 4, Oneşti 

 
 
Nr. Crt. Unitatea de învăţământ 

Învăţământ de zi 
Tip unitate 

Limba de predare 
Adresă 

12 Colegiul tehnic ,,Petru Poni” Colegiu tehnic 
Limba română 

B-dul Republicii, nr. 60, Onesti 

13 Clubul Sportiv Şcolar  Club sportiv şcolar 
Limba română 

Bdul. Republicii nr. 60, Oneşti 
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14 Clubul Elevilor Oneşti Clubul elevilor 
Limba română 

Str. Parcului nr. 15, Oneşti 

15 Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Liceu teologic 
Limba română 

Str. Belvedere nr. 7, Oneşti 

16 Grupul Şcolar Auto Grup şcolar de transporturi auto 
Limba romănă( cartier TCR) 

Str. Avântului nr. 9, Oneşti 

17 Grădiniţa „Manoglia” Grădiniţă cu program prelungit 
Limba română 

Str. Apollo nr. 2, Oneşti 

18 Grădiniţa „Sf. Paul” Grădiniţă cu program normal 
Limba română 

Str. Eduard Sechel nr. 14 – 16, 
Oneşti 

19 Grădiniţa nr. 1 Grădiniţă cu program normal 
Limba română 

Str. Caşinului nr. 1 

20 Grădiniţa nr. 3 Grădiniţă cu program normal 
Limba română 

Str. Oituz nr. 13, Oneşti 

21 Grădiniţa nr. 4 Grădiniţă cu program normal 
Limba română 

Str. Daciei nr. 2, Oneşti 

22 Grădiniţa nr. 5 Grădiniţă cu program prelungit 
Limba română 

Str. Armoniei nr. 4, Oneşti 

23 Grădiniţa nr. 6 Grădiniţă cu program normal 
Limba română 

 

Str. Flacăra nr. 4, Oneşti 
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Nr. Crt. Unitatea de învăţământ 
Învăţământ de zi 

Tip unitate 
Limba de predare 

Adresă 

24 Grădiniţa nr. 7 Grădiniţă cu program normal 
Limba română 

Str. Libertăţii nr. 15, Oneşti 

25 Grădiniţa nr. 8 Grădiniţă cu program prelungit 
Limba română 

Str. Cauciucului nr. 1, Oneşti 

26 Grădiniţa nr. 9 Grădiniţă cu program prelungit 
Limba română 

Str. George Călinescu nr. 4, Oneşti 

27 Grădiniţa nr. 10 Grădiniţă cu program prelungit 
Limba română 

Str. Teilor nr. 2, Oneşti 

28 Grădiniţa nr. 11 Grădiniţă cu program normal 
Limba română 

Str. Victor Babeş nr. 8, Oneşti 
 

29 Grădiniţa nr. 12 Grădiniţă cu program prelungit 
Limba română 

Str. Perchiului nr. 8, Oneşti 

30 Grădiniţa nr. 14 Grădiniţă cu program prelungit 
Limba română 

Str. Muncii nr. 14, Oneşti 

31 Grădiniţa nr. 16 Grădiniţă cu program prelungit 
Limba română 

Str Oituz nr. 7 Bis, Oneşti 

32 Grădiniţa „Năzdrăvanii” Grădiniţă cu program prelungit 
Limba română 

Str. Caşinului nr. 21, Oneşti 

Sursa: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, www.edu.ro 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ro/
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Populaţia şcolară înregistrată în anul şcolar 2008 – 2009: 
Aria acoperită 
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Judeţul Bacău 23336 95358 63716 31352 32364 24206 6292 1008 136 7512 
Mun. Oneşti 1583 10064 4216 1902 2314 4710 922 197 19 - 

Sursa: INS 
  
 
 

Personal didactic: 
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Judeţul Bacău 8173 1310 4151 1750 2401 1827 575 6 304 
Municipiul 

Oneşti 
727 112 257 90 167 358 - - - 

Sursa: INS 
 
Săli de clasă şi cabinete şcolare: 

Aria acoperită Săli de clasa şi cabinete şcolare Laboratoare şcolare Ateliere şcolare 
Judeţul Bacău 4089 558 211 

Municipiul Oneşti 311 54 25 
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Sursa: INS 
 
 

 Creşe pentru copii cu program zilnic şi săptămânal: 
Regim de funcţionare 

Aria de Total Zilnic Săptămânal Paturi Copii înscrişi 
aoperire    Total Zilnic Săptămânal Total Zilnic Săptămânal 

Judeţul Bacău 8 4 4 395 205 190 412 206 206 
Municipiul Oneşti 1 - 1 65 - 65 49 - 49 

Sursa: INS 
 
5.6.2 Cultură 
 Municipiul Oneşti dispune de o infrastrutură bine dezvoltată ,  compusă din: 
 

 
                                                Biblioteca municipala ,,Radu Rosetti” 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

88  

 Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” – biblioteca continuă activitatea Societăţii Culturale “Cosânzeana”, societate 
care a fost înfiinţată în anu 1928 şi care a avut o intensă implicare în viaţa culturală şi artistică a Oneştiului. 

Biblioteca municipală cuprinde un volum de carte de 200.000 volume, si un numar  de alte 10.000 documente  de interes 
public sub diverse forme . Biblioteca are o sală de conferinţe cu o capacitate de 120 locuri, spaţii expoziţionale, săli de lectură, 
săli de internet. 

 
În prezent, biblioteca deţine si  un număr de 25 volume rare , constituite într-un fond special, volume care fac parte din 

colecţiile Bibliotecii Societăţii Culturale “Cosânzeana”. 
 

 Activitatea bibliotecii municiple s-a intensificat după 1990, viaţa culturală luând amploare prin organizarea diverselor 
manifestări, precum: lansări de carte, expoziţii, conferinţe, audiţii, proiecţii video etc. 
 
 Calendarul cultural cuprinde atât evenimente curente, cât şi evenimente anuale, cum ar fi: 
  ► 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române 

► 8 martie – Ziua Femeii 
► 20 Martie – Ziua Internaţională a Francofoniei 
► 2 aprilie – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret 
► 22 aprilie – Ziua Mondială a Pământului 
► 23 Aprilie – Ziua Mondială a Cărţii şi Drepturilor de Autor; Ziua Bibliotecarului 
► 1 Iunie – Ziua Copilului 
► Octombrie – Concurs de Proză “Radu Rosetti” 
► Noiembrie – Concurs Ex-Libris 
► 1 Decembrie – Ziua Naţională a României 
► Remarcabile sunt concertele de muzică cultă, organizate săptămânal şi care îmbogăţesc spiritual un auditor 

numeros. 
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 Casa de cultură – clădirea a fost inaugurată în anul 1967 şi se desfăşoară pe o suprafaţă de 5000 m2. Sala de spectacole 
are o capacitate de 750 locuri şi numeroase spaţii amenajate pentru a putea permite găzduirea diverselor manifestări culturale. 
 

 
                                                         Casa de cultura 

Festivalul Internaţional de Muzică pentru Copii  TI AMO Onesti , a fost iniţiat în 1999  cand a fost nominalizat  cu 
Trofeul Internaţional Music Oneşti – TI AMO Oneşti – România. Festivalul este organizat prin grija Consiliului Local Oneşti, 
si a Casei de cultura ,  participând în calitate de sponsor numeroase societăţi comerciale locale, parteneri media, cel mai 
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important fiind TVR. În perioada 16 – 22 mai 2011 s-a desfăşurat cea de a XVI-a ediţie, unde s-au înscris 87 copii atât din 
România, cât şi ţări precum: Republica Moldova, Azerbaijan, Polonia, Rusia, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Elveţia, Germania, 
Grecia, Italia şi Malta, Vietnam ,America, etc. 

 
Schimburile cultural – artistice realizează prietenii trainice între copiii participanţi, iar prin Oneşti, România este mai 

bine cunoscută şi apreciată peste hotare. 
 
 Muzeul de Istorie Oneşti – înfiinţat la 1 martie 1958 iniţial la Tg. Ocna, a fost transferat în anul 1962 la Oneşti. Este 
gazduit intr-o cladire moderna , din anul 1996. Muzeul deţine o colecţie de piese arheologice din epoca neolotică, epoca 
bronzului şi perioada geto – dacică, piese care au fost descoperite la Podar – Tg. Ocna, Bogdăneşti, Gura – Văii, Gutinaş, 
Slobozia, Bâtca etc. Muzeul deţine de altfel şi o colecţie numismatică, o colecţie de plachete, medalii, insigne, o colecţie de 

artă plastică, fotodocumente, fotografii şi documente cu importanţă istorică. 
 

De asemeni, perioada medievală este bogat reprezentată, cu obiecte 
de podoabă, piese de armament, ceramică medievală. Muzeul deţine o copie 
a unui document care menţionează prima atestare documentară, la 14 
decembrie 1458 a Oneştiului.  

 
Expoziţia de numismatică cuprinde şi un tezaur alcătuit din 43 

monede turceşti din argint datând din anii 1700, monede care au fost 
descoperite la Mănăstirea Caşin în 1962. 

 
Expoziţia de fotografii se bucură de imagini din Primul Război  
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Muzeul de istorie                                       Mondial, realizate în diferite zona Oneştiului, mare parte din imagini 
reprezentându-l pe Regele Ferdinand şi Regina Maria, generalul francez Berthelot şi generalul Eremia Grigorescu. 
 
 Fundaţia Naţională “George Călinescu” – organizează anual “Zilele Culturii Călinesciene”. Prima ediţie a acestei 
manifestări culturale de prestigiu a fost organizată în anul 1969 şi a constituit locul de întâlnire a multor personalităţi culturale 
a literaturii şi teatrului românesc.In anul 2011 a avut loc cea de a 43-a editie , fiind organizate expozitii de carte la galeriile 
fundatiei, lansari de carte, decernari de premii, colocvii tematice, recitaluri artistice. Fondatorul acestei fundatii nationale este 
profesorul Th. Ciobanu. 
 
5.6.3 Sport 
 Municipiul Oneşti dispune de o bază sportivă dotată cu 2 stadioane de fotbal,  1 teren de handbal cu nocturnă, 6 terenuri 
de tenis, o sală de gimnastică, o sală de lupte, bazine de innot, teren de atletism, sală de jocuri sportive. Deasemeni, baza 
sportivă dispune de un minihotel modern,  pentru sportivii care vin în cantonamente. 
 
 Sala Polivalentă “Nadia Comăneci” construită în Parcul Libertăţii cu o capacitate de 2500 locuri gazduieste  
desfăşurarea de  competiţii la nivel naţional de handbal, tenis, baschet, batmington, volei, box, haltere, lupte, judo şi 
gimnastică. În baza sportivă se antrează zilnic lotul olimpic de gimnastică junioare, luptători şi halterofili, dar se pot antrena şi 
locuitorii municipului Oneşti dornici de relaxare prin sport. 
 
 Primăria Municipiului Oneşti organizează anual “Campionatul Municipal de fotbal”, care a ajuns deja la ediţia a XI-a. 
Competiţia se desfăşoară pe terenul sintetic din Parcul Sportiv Municipal. 

 
Municipiul Oneşti este cunoscut ca oraşul multor personalităţi care au realizat performanţă în domeniul sportului, cea 

mai cunoscută fiind gimnasta Nadia Comăneci. 
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Sala de sport,,Nadia Comaneci” 

 

 
Grup statuar ,,Nadia Comaneci” 

 
 Sala de box -interior 

 
Sala de sport ,, Nadia Comaneci”- 

interior 

 
Sala de box 
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5.6.4 Grădina Zoologică 
 Primăria municipiului Oneşti are în administrare Grădina Zoologică situată în Str. Perchiului nr. 3, pe malul raului 
Trotus. În anul 2007 a fost elaborat un studiu de fezabilitate privind “Reamenajarea Grădinii Zoologice Oneşti” – obiectiv de 
interes, informare şi educaţie pentru copii şi tineret. Colecţia de animale adăpostite de Grădina Zoologică cuprinde: lup, tigru 
siberian, leu, porc mistreţ, urs brun, căprior, cerb comun, emu. 
 
5.7 Siguranţa cetăţenilor 
 În municipiul Oneşti gradul de infracţionalitate se încadrează în media gradului de infracţionalitate pe ţară. Siguranţa 
cetăţenilor este asigurată atât de Poliţia Municipiului Oneşti, cât şi de Inspectoratul General de Jandarmerie – Detaşamentul 3 
Jandarmi Oneşti. Se colaborează pe toate direcţiile cu organismele abilitate, astfel încât să fie asigurată ordinea, liniştea şi 
siguranţa publică.  
 
5.8 Economie 
 Municipiul Oneşti este un oraş industrial cu o structură economică relativ bine dezvoltată în jurul unor ramuri 
industriale, în special cea prelucrătoare a produselor petro-chimice. Resursa umană este formată din personal calificat în 
industria prelucătoare a produselor chimice, confecţii, prelucrarea lemnului, construcţii civile şi utilaj greu. 
 
 Resursele naturale precum sarea, petrolul, lemnul aşteaptă să fie valorificate de potenţiali investitori, care pot identifica 
diverse oportunităţi de afaceri. 
 
 Comerţul este bine reprezentat în activitatea economică a municipiului Oneşti, acest fapt datorându-se în special 
tranzacţiilor economice ale marilor combinate petrochimice, exportul de masă lemnoasă şi produse din lemn, confecţii textile, 
produse industriale şi alimentare. 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Industrie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrochimie&action=edit&redlink=1
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 Micul comerţ este practicat de comercianţii individuali, care au câte o mică afacere din care rezultă venitul necesar 
întreţinerii unei familii, axându-se, în principal, pe desfacerea produselor alimentare şi individuale în magazine mici. 
 
 Principalele activităţi economice desfăşurate în domeniul serviciilor sunt: 
 ▪ furnizori de servicii şi echipamente IT; 

▪ servicii de întreţinere (construcţii); 
▪ agenţia de plasare a forţei de muncă; 
▪ agenţii de asigurări, imobiliare şi de turism; 
▪ firme de închirieri autoturisme; 
▪ servicii de consultanţă / instruire; 
▪ servicii de comunicaţii şi telecomunicaţii; 
▪ ateliere de confecţionare îmbrăcăminte; 
▪ servicii de pază şi protecţie; 
▪ serviciul public de transport în comun; 
▪ serviciul  de distribuire apă şi canalizare; 
▪ serviciul public de distribuire a agentului termic; 

           ▪ servicii de curierat. 
            serviciu de salubritate 

 
 Alte servicii prestate de catre liber profesionisti-avocati, artisti,  

 
 Activitatea de productie  este reprezentată de: 
▪ fabrici de morărit şi panificaţie; 
▪ tipografie; 
▪ confecţii; 
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▪ intreprinderea  de utilaj greu 
▪ ateliere de confecţionat mobilier; 
▪ confecţii metalice; 
▪ mase plastice; 
▪ materiale de construcţii – pavele; 
▪ fabrica de bere 

•  prelucrare lemn 
 
 În municipiul Oneşti sunt în total 1742 de agenţi economici autorizaţi, raportat la nivelul anului 2010, din care:  
 

societăţi
comerciale

PFA; CMI; II; IF unităţi de
învăţământ

ONG-uri

1311

400

25 60

200

400

600

800

1000

1200

1400

Agenţi economici autorizaţi în municipiul Oneşti
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 După principalele activităţi autorizate:  
 

Principalele activităţi autorizate

927

5

20

200

4

74
6

4723

5

activitate de construcţii activitate de producţie supermarket-uri
prestări servicii de sănătate transport urban transport în regim de taxi
comerţ cu ridicata farmacii comerţ cu amănuntul
activitate de cazare

 
 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

97  

 De menţionat este faptul că in numarul totalul agenţilor economici autorizaţi sunt  incluse si  punctele de lucru autorizate 
de pe teritoriul municipiului Oneşti. 

Serviciile financiare sunt asigutate de prezenţa mai multor filiare de bănci, printre care: RAIFFEISEN BANK, 
BANKPOST, BANCA CARPATICA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, BRD SOCIETE GENERALE, BANCA 
TRANSILVANIA, CEC, VOLKSBANK. 
 
5.8.1 Industria 
 Din punct de vedere industrial municipiul Oneşti se remarcă prin existenţa Platformei Industriale Borzeşti , (redusa ca  
amplitudine fata de anii 1985), unde îşi desfăşoară activitatea firme precum CHIMCOMPLEX S.A., RAFO S.A., CAROM 
S.A, ELECTROCENTRALE BORZEŞTI, etc. 
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SC Chimcomplex SA  este unul din cei mai importanţi fabricanţi de produse chimice din România, care în prezent deţine 
o structură de producţie cu două grupe de instalaţii din care una pentru fabricarea produselor anorganice de bază (clorosodice şi 
cloruri anorganice) şi cealaltă pentru produse organice (solvenţi, alchilamine şi protecţia plantelor).  
 SC RAFO S.A. Oneşti este una din principalele rafinării de petrol din ţară, intrând în categoria rafinăriilor mari din tara .  
 SC CAROM SA Oneşti, este unicul combinat de cauciuc sintetic din ţară. 
          SUCURSALA ELECTROCENTRALE BORZESTI- produce energie electrica , pentru sistemul national. 
 
.5.8.2 Agricultură 

Municipiul Onesti detine  putine suprafete agricole, fiind un oras preponderent industrial. Suprafetele agricole apartin in 
general micilor proprietari. 

 
 Suprafeţe – fondul funciar – după modul de folosinţă , declarat la 31 decembrie 2008: 
 

Suprafeţe Judeţul Bacău 
(ha) 

Municipiul Oneşti 
(ha) 

Fondul Funciar 662052 5248 
Suprafaţa agricolă 320514 2813 

Arabil 186047 1953 
Păşuni 85215 733 
Fâneţe 39201 95 

Vii şi pepiniere viticole 7209 7 
Livezi şi pepiniere pomicole 2842 5 
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 Principalii indicatori ai unităţilor locale, 2008 
Aria acoperită Număr unităţi 

locale active 
Cifra de 
afaceri 
Mii lei 

Număr mediu de 
salariaţi 

Investiţii brute 
Mii lei 

Investiţii nete 
Mii lei 

Judeţul Bacău 12558 171339670 101178 3131653 1692537 
Municipiul Bacău 6614 11194360 59177 1437065 833447 
Municipiul Oneşti 1697 2094579 13407 365778 164248 
 
 Animale crescute în gospodării, 2011: 

Animale Efectiv animale 
Bovine 385 
Ovine 893 
Porcine 350 
Caprine 775 
Cabaline 132 
Iepuri 100 
Păsări 12000 
Familii albine 640 

 
 Suprafeţe arendate pe raza municipiului Oneşti-  481,22 ha. Suprafeţele sunt arendate de persoane fizice autorizate şi 
persoane juridice, conform contractelor de arenda depuse la primărie. 
  
 
 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

100  

 
5.8.3 Turism 
 Aşezarea geografică, bogăţiile şi frumuseţile naturale, ospitalitatea locuitorilor au făcut din zona Oneştilor o aşezare cu 
multiple atracţii turistice, care sunt expuse pe o rază de 30 km în jurul Oneştiului. 
 Dintre aceste puncte turistice menţionăm: 
 ► zona turistică Poiana Sărată – Hârja aflată la 27 km de Oneşti, o zonă transcarpatică care face legătura cu 
Transilvania, cu peisaje montane încântătoare, cu un climat de munte sănătos, cu bogate şi valoroase ape minerale şi un fond 
turistic cultural important; 

► Biserica din Borzeşti, ctitorie a voievodului Şfetan cel Mare, biserică monument care atestă vechimea localităţii 
Oneşti, reprezintă un simbol al oraşului. 

 
Biserica din Borzeşti, ctitorie a voievodului Şfetan cel Mare, 
biserică monument care atestă vechimea localităţii Oneşti, 

reprezintă un simbol al oraşului. 

 
                             Bustul lui Stefan cel Mare  

 
 Pictura din interiorul Bisericii lui Stefan cel                         
Mare din  Borzesti 
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 ► staţiunea Slănic Moldova supranumită Perla Moldovei situată la 30 km de Oneşti , renumită pentru izvoarele sale, 
este amplasată pe versantul estic al Carpaţilor Orientali, într-o depresiune străbătută de râul Slănic; 

Slănic Moldova este recunoscuta atât în ţară, cât şi peste hotare pentru tratament (în special pentru elementele 
terapeutice), şi pentru peisajele pitoreşti fiind cunoscuta şi sub numele de Perla Moldovei. Apele minerale sunt folosite în 
tratarea bolilor digestive, de ficat, de plămâni, de nutriţie şi de metabolism, tratarea reumatismului şi a bolilor cardio - 
vasculare, precum şi a bolilor asociate cum ar fi neuro-astenia şi bolile profesionale. Cazarea se poate face în hoteluri, vile şi 
spitale balneare.  
 

► oraşul Tg. Ocna cu mina de sare “Trotuş” care se poate vizita şi amenajată ca sanatoriu balnear, unică în Europa. În 
1992 în inima masivului de sare a fost realizată prima biserică ortodoxă subterană, cu catapeteasma constituită din 24 icoane, 
care poartă hramul SF. Varvara, ocrotitoarea minerilor. A fost amenajată o bază de turism şi agrement, situată la 240 m 
adâncime, cu o suprafaţă de 13.000 m2, oferă condiţii optime pentru relaxare, mişcare pe terenuri de minifotbal, baschet, tenis 
de câmp, tenis de masă, tratarea afecţiunilor respiratorii, spaţiu de gimnastică, cabinet medical. Lacul cu apă sărată şi cascada 
completează peisajul fascinant al salinei. 

 
► Pe Valea Caşinului pot fi vizitate punctele Scutaru, Ţărcătoarea, Mănăstirea Caşin, iar pe Valea Oituz satul de 

vacanţă Bogdana şi Mănăstirea Bogdana, dealul Măgura de lângă Tg. Ocna, Complexul Poiana Uzului şi cel de pe Valea 
Slănicului; 

► De la Poiana Sărată se pot organiza excursii în zona defileului şi pasul Oituz spre Valea Slănicului, Valea Caşinului şi 
mai departe spre Vrancea, peste Valea Oituzului spre Oneşti. 

 
■ Edificii religioase 
Biserica din Borzeşti, ridicată de Ştefan cel Mare în amintirea lui Gheorghiţă (1493), prietenul din copilarie al 

domnitorului, străpus aici de săgeţile tătarilor, precum se menţionează în legendă. Biserica are ferestre mari la pronaos, 
realizate în stil gotic, două bolţi constrite pe sistemul de arcuri şi pandantive care caracterizează stilul moldovenesc, dar nu are 
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turla. Înainte de a ajunge la biserică, ne întâmpină o clădire care adăposteşte un muzeu de artă bisericească, valoros mai ales 
prin faptul că aici sunt expuse obiecte provenind din secolul al XIV-lea până în secolul al XIX-lea. De asemenea, aici se află şi 
Stejarul din Borzeşti, arbore secular, ocrotit prin lege. Datorită faptului că în jurul lui există legende care duc până în vremea 
domnitorului Ştefan cel Mare, Stejarul din Borzeşti a constituit o sursă de inspiraţie pentru o serie de scriitori, printre care 
Eusebiu Camilar (“Stejarul din Borzeşti, Povestiri istorice”), Nicolea Gane (“Stejarul din Borzeşti”, publicată în “Convorbiri 
literare”, 1 ianuarie 1882). 
 

Biserica în stil muntenesc de la Caşin, construită în secolul XVII, de locuitorii veniţi aici din Rucăr şi Dragoslavele.  
 
Mănăstirea Caşin de la Caşin, situată la 16 km de Oneşti, a fost ridicată în 1655 de voievodul Gheorghe Ştefan. Planul 

bisericii, arhitectura faţadelor, dimensiunile sale sunt identice cu cele ale bisericii Golia din Iaşi, dar formele sunt simplificate. 
Biserica era înconjurată de case domneşti şi de un zid de piatră înalt şi puternic cu turnuri ca de cetate, fiind concepută ca loc 
de apărare. În urma marelui cutremur din 1805, fiind grav avariată, mănăstirea a fost reparată de ecumenul grec Ierotei, iar 
între 1836 - 1839 de ecumenul Isaaia din Constantinopol. 

 
Mănăstirea Bogdana, sat Bogdana, com. Ştefan cel Mare. Biserica mănăstirii a fost ctitorită de boierul Solomon 

Bârlădeanu şi soţia sa, Ana în 1670 şi refacută în 1755. Aşezământul administrează un muzeu cu obiecte de artă religioasă şi 
carte veche bisericească dar în 1959 a fost desfiinţată, având pe rând următoarele destinaţii: 

- azil pentru bolnavii neuropsihic; 
- tabără pentru copii; 
- depozit de cărţi vechi; 
- complex muzeistic cu obiecte de artă veche bisericească. 
În 1990 lăcaşul îşi recapătă statutul de mănăstire.  
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■ Repere culturale zonale 
Fundaţia Naţională “George Călinescu” din Oneşti este singura instituţie din ţară cu profil de cercetare şi creaţie 

consacrata personalităţii călinesciene. În ţară, numele lui George Călinescu nu mai este legat de nicio altă instituţie similară, 
Casa memorială din Bucureşti nedeţinând decât o parte din biblioteca personală. 

Caracterul naţional al Fundaţiei din Oneşti este în primul rând de renumele criticului literar George Călinescu, dar şi de 
faptul că are membrii din toate zonele ţării, din toate cele 10 centre culturale. 

În această Fundaţie, în expoziţia permanentă “Univers călinescian” sunt expuse colecţiile unice deţinute de George 
Călinescu din care enumerăm colecţia de păpuşi, cea de tablouri, cea de brelocuri, cea de covoare şi obiecte din ceramică.  

Astfel, este păstrată o colecţie de 140 de păpuşi, ordonate în vitrina Fundaţiei chiar de către doamna Alice Vera 
Călinescu, soţia criticului literar. 

De asemenea, este expusă colecţia de tablouri purtând semnături celebre ca Ştefan Luchian, Gheorghe Pătraşcu, Nicolae 
Tonitza, Theodor Pallady, Sion Teodorescu, Iosif Iser, Jean Steriade, Lucian Grigorescu.  

O altă colecţie impresionantă prin număr şi diversitate este cea de brelocuri. Covoarele şi obiectele din ceramică trezeau, 
în egală măsură, interesul colecţionarului George Călinescu. 

Povestea acestei fundaţii îşi are începuturile în anul 1962, când este înfiinţat un cenaclu, prinde contur în 1990 când 
Societatea Culturală “George Călinescu” primeşte statut juridic şi devine Fundaţie. 

Fundaţia George Călinescu se ocupã cu organizarea de momente aniversare şi simpozioane, lansãri de cărţi, expoziţii de 
pictură şi grafică, organizarea de manifestări culturale cu ocazia unor momente de aniversare. Activităţile fundaţiei sunt 
manifestarea anuală "Zilele culturii călinesciene", expoziţia permanentă "Univers călinescian", editarea revistei "Jurnalul 
literar", recitalul "Poetul în cetate", colocviul "Trotuş - entitate istorică". 

Cea mai importantă manifestare culturală a fundaţiei este manifestarea anuală "Zilele culturii călinesciene", a cărei 
istorie începe în 1969. Apărută în 1962 drept Cercul literar "Al. Sahia", fundaţia va căpăta numele de "Cenaclul G.  Călinescu" 
şi ulterior va fi înscris în evidenţa Uniunii Scriitorilor. În timp, Cenaclul obţine anumite premii, are loc publicarea primei 
culegeri literare proprii şi editează revista "Jurnalul literar". Dintre cei care au încurajat iniţiativa de la "Cenaclul Călinescu" 
din primii ani de activitate au fost: Victor Eftimiu, Marin Preda, Ştefan Augustin Doinaş, Ion Caraion, Eugeniu Sperantia, Nina 
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Cassian, Romulus Vulpescu. Încercării de constituire a unui organism de creaţie mai puternic i se opun foruri judeţene, până în 
martie 1972, când s-a înfiinţat Societatea Culturală "G. Călinescu". 

Muzeul de Cultură şi Artă Religioasă  Borzeşti 
Lângă Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzeşti, ctitorie a lui Ştefan cel Mare se află şi muzeul, care a fost 

înfiinţat în anul 1994. Piesele cele mai valoroase ale muzeului sunt cărţile vechi religioase: "Cazania lui Varlaam" - Iaşi 1643, 
"Biblia de la Blaj" - 1795, "Hronica Românilor şi a mai multor neamuri" Iaşi - 1843 de la Gheorghe Şincai etc. Muzeul conţine 
multe icoane de lemn (naşterea Sf. Ioan Botezatorul - înc. Sec. XVIII, Iisus Hristos pe tron 1781 - icoana armenească, Sf. Trei 
Ierarhi - înc. Sec. XVIII, Adormirea Maicii Domnului 1747), o catapeteasmă din lemn de tei donată de Mănăstirea Bogdana - 
1798, pomelnice triptice pe lemn - 1762, chivot din lemn de tisă - 1781, cruci mici de mina sec. XVIII. De o valoare deosebită 
sunt şi obiectele şi vasele liturgice din bronz, argint, argint aurit (potire 1818-1855, chivot de argint sec. XVIIII) şi veşminte 
preoţeşti ţesute din fir de aur şi argint. Clădirea a fost restaurată şi placată pe exterior cu piatră şi destinată pentru expunearea 
celor 217 obiecte de patrimoniu din sec. XVII-XX. Acces: "Pe şoseaua Oneşti - Adjud, la 4 km de Oneşti. 
 
Crucea de pe dealul Perchiu  

La altitudinea de 398 metri, pe vârful dealului Perchiu, este amplasată o cruce luminoasă înaltă de 30 metri. A fost 
aprinsă pentru prima data în primavara anului 2001. în fundaţia de beton a monumentului se află un cilindru metalic care 
conţine un tub de sticlă vidat în interiorul căruia a fost pus un document oficial pe care cei ce au ridicat Crucea de pe Perchiu 
speră să-l gasească generaţiile viitoare. În document apar numele celor care au contribuit pentru ca această cruce să străjuiască 
Oneştiul.  
 
Prima sondă săpată în România – Tg. Ocna 

În anul 1861 se construieşte prima sondă de petrol săpată în România, garnitura fiind din lemn şi sapă tip burghiu, la o 
adâcime de 150 m. 
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Centrul de Cultura "Rosetti Tescanu - George Enescu" se afla în satul cu acelaşi nume, pe drumul naţional Bacău-Moineşti, la 
35 km de Bacău, la 30 km distanţă de Oneşti, la 14 km distanţă de Moineşti. 

În anul 1980, conform Actului de donaţiune, făcut de Maria Rosetti Enescu s-a înfiinţat Aşezământul de Cultură, 
instituţie ce funcţionează în fostul conac al Rosetteştilor. Aşezământul a fost casă de creaţie. 

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" 

Centrul de Cultură funcţionează în conacul familiei Rosetti Tescanu, monument istoric, edificiu construit în 1880, 
devenit la începutul secolului XX, reşedinţa familiei celui mai mare muzician român, George Enescu, unde acesta a compus 
opera “Oedipe”. 

Aici se găseşte şi o expoziţie permanentă care reface atmosfera în care a creat marele compozitor George Enescu. 
În anul 1947, o parte din proprietate a fost dăruită statului român, reprezentat prin Ministerul Culturii, de către Maria 

Rosetti Enescu. 
În incinta centrului se află: sala de concerte "OEDIPE" cu 60 locuri, estrada în aer liber pentru orchestra de 60 persoane, 

public 300 persoane, sala de conferinţe cu capacitate de 35 locuri, trei ateliere multifuncţionale, galerie de artă, bibliotecă, 
biblioteca de specialitate (G. Enescu) pentru cercetare, sala de lectură şi audiţie, logistică, pensiune completă (cazare 35 locuri, 
sufragerie cu 45 locuri). 

Centrul de Cultură ,,Rosetti Tescanu - George Enescu" face parte din Asociaţia Europenă ,,Les Rencontres" cu sediul la 
Paris, din Asociaţia Internaţională RES ARTIS cu sediul la Amsterdam, din Reţeaua Europeană de reşedinţe pentru Scriitori şi 
Traducători cu sediul la Montpellier, sub egida Academiei Franceze. 
 
Castelul (palatul) familiei Ştirbei 

Situat la capătul unui drum, la 3 km depărtare de Dărmăneşti, într-o veche pădure, descoperim cel mai mare monument 
din judeţul Bacău, construit la sfârşitul secolului XIX de Gheorghe Ştirbei şi Elisabeta Băleanu, după planurile arhitectului 
Nicolaie Ghica Dudeşti.  
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Palatul Ghica  - Comăneşti 
Realizat în ultimul deceniu al sec. XIX de către Dimitrie N. Ghica sub îndrumarea arhitectului Albert Galleron, în stil 

Baroc. Începând din ianuarie 1989 Palatul Ghica găzduieşte o expoziţie de etnogfrafie şi artă pe o suprafaţă de 295 m2 şi o 
expoziţie de artă modernă şi contemporană pe o suprafaţă de 444 m2.  
 
 
 Structuri de primire turistică: 

Aria acoperită 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Judeţul Bacău 39 37 40 41 38 35 34 

Municipiul Oneşti 3 4 6 6 6 6 6 
 
 Din care: hoteluri şi hosteluri 

Aria acoperită 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Judeţul Bacău 12 11 11 12 11 11 12 

Municipiul Oneşti 2 3 3 3 3 3 3 
 
Hanuri şi moteluri 

Aria acoperită 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Judeţul Bacău 3 3 3 3 3 3 3 

Municipiul Oneşti - - 1 1 1 1 1 
  

Campinguri: 
Aria acoperită 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Judeţul Bacău 4 3 2 1 1 1 - 
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Municipiul Oneşti - - - - - - 1 
 
 Pensiuni turistice: 

Aria acoperită 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Judeţul Bacău 8 9 13 14 13 12 12 

Municipiul Oneşti - - 1 1 1 1 1 
. 
Bazele de tratament din municipiul Onesti 
Complexul hotelier Trotus  
-dispune de o baza de tratament pentru recuperare , reeabilitarea persoanelor cu handicap si intreţinere. 
Serviciile care sunt îndeplinite in cadrul Complexului  hotelier  Trotuş, sunt: 
-readaptare medicala - aportul catre beneficiari a unui ansamblu de tratamente şi de sisteme specializate de reeducare, 
pentrureducerea  sechelelor leziunilor  cerebrale. Tratamentele medicale vizeaza restabilirea functiilor psihice, organice, 
mentale, indiferent de tipul si gradul deficientei pe care o prezinta beneficiarii. 
Beneficiarii directi 
a) persoane cu handicap care prezintă afecţiuni respiratorii, digestive,osteoarticulatorii 
b) persoane cu tulburări psihice 
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Hotel Trotus                                                                                                              Hotel Sport 
 
 Spatii de cazare 
Hotel ,,Trotus” –220 locuri  -3 stele 
Hotel ,, Sport” – 90 locuri –3 stele 
Hotel ,,Transmoldova” –13 locuri –2 stele 
Motel restaurant   ,,Bariera”-     40 locuri – 1 stea 
Pensiunea   ,,Turist” – 120 locuri    -2 stele 
Pensiunea ,,Cheri”   - 24 locuri  - 2 stele 
 
 
Biserici 
-    Biserica lui ,,Stefan cel Mare”  din Borzesti -  1493- 1494 
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- Biserica ortodoxa  ,,Sf. Nicolae” din Onesti –1844 
- Biserica  ortodoxa ,,Crucea de piatra” –1977 
- Biserica catolica ,,Sf. Apostoli Petru si Pavel”- 1920 
- Catedrala ortodoxa  ,,Pogorarea  Sf. Duh “- 1990 
- Biserica ortodoxa ,,Sf. Maria Magdalena”- reducerea la scara a Bisericii  ,,Putna “ –2001 
- Biserica de lemn –rit vechi ortodox 
- Biserica ortodoxa –cartier Mal 
 

 
Biserica ,,Sf. Nicolae”                                      Biserica  ,,Maria Magdalena”                    Biserica  ,,Sf.Apostoli  Petru si Pavel” 
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1. Cimitire si monumente de razboi 
-Monumentul si cimitirul eroilor români cazuţi in primul razboi mondial-,,Regina Maria” 
-Monumentul eroilor români cazuţi in primul război mondial din Calea Mărăşeşti 
-Monumentul eroilor sovietici 
 
2.  Constructii cu arhitectura deosebita si obiecte cu valoare plastica si memoriala 
 
-  Conacul Ruset Rosno, monument istoric situat in Calea Marasesti , actual complex ,,Stejarul” 
-  Clubul elevilor – casa a colonelului Miclescu- 1836-1844 
-,,Stejarul” –monument de artă - lucrare a sculptorului Paul Vasilescu  
- ,,Maternitatea” - lucrare de artă realizata in 1964, amplasata pe faţada Spitalului municipal Oneşti 
- ,,Zimbrul’’ –monument de arta ridicat de sculptorul Ion Vlad in anul 1964 , situat in zona garii CFR 
- ,,Bazorelief “-  lucrare de arta situata in str. G. Calinescu nr. 1 bis 
- ,,Trecut si prezent istoric “– bazorelief situat in B-dul Oituz , lucrare a artistului  C. Grosu 
- Statuie de bronz ,,Elan”- lucrare de arta amplasata in fata Hotelului Trotus, sculptor G.Baratchi 
- Monumentul ,,Voivodul” - lucrare realizata de artistul  plastic Eremia Grigorescu si arhitect Ioan Goia 
- Grup statuar ,,Nadia Comaneci” lucrare realizata de artistul plastic Eremia Grigorescu si arhitect Ioan Goia 
- ,,Mihai Eminescu”  -lucrare realizata de artistul plastic Eremia Grigorescu 
- Bustul lui Stefan cel Mare –Borzesti- lucrare din  bronz 
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5.9 Administraţie publică 

Primăria Municipiului Oneşti este situata in centrul orasului . Activitatea se 
desfăşoară într-un sediu nou, care ofera spaţiile necesare desfăşurării activităţilor 
specifice unei administraţii publice moderne. 

 
 Structura primăriei cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente. Modul de 
subordonare este stabilit anual prin organigrama. 
Executivul este structurat in: 

▪ Direcţia Adminitraţiei Publice – Juridic 
 ▪ Direcţia Economico – Financiară 

▪ Serviciul Buget - Contabilitate 
▪ Biroul Achiziţii Publice 
▪ Serviciul Control Fiscal 

 ▪ Serviciul Urmărire şi Executare Silită 
 ▪ Compartiment Audit 
 ▪ Serviciul Integrare Europeană 
 ▪ Serviciul Resurse Umane, Control Comercial 
 ▪ Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

             ▪ Serviciul Tehnic Investiţii 
              ▪ Serviciul Monitorizare Utilităţi publice şi control al activităţii de transport 
                                                            ▪ Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (IT & C) 
                                                            ▪ Compartiment Protecţia Mediului 
                                                            ▪ Compartimentul Cadastru şi Registrul Agricol 
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                                                            ▪ Serviciul Administrativ 
                                                            ▪ Biroul Juridic 
                                                                     ▪ Biroul Autoritate Tutelară 
                                                                   ▪ Compartiment Protecţie Civilă 
                                                                   ▪ Compartiment Relaţii cu Publicul  
                                                                   ▪ Biroul Fond Locativ, contracte 
                                                                   ▪ Compartiment Control al Asociaţiilor de Proprietari 
                                                                   ▪ Compartiment Protecţia Muncii şi P.S.I. 
                                                                   ▪ Serviciul - Baza Sportiva Municipala 

 
Instituţiile şi serviciile publice ale Consiliului Local al municipiului Oneşti sunt: 
 
▪ Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” :   
▪ Muzeul de Istorie 
▪ Cinema CAPITOL 
▪ Administraţia Pieţelor, a bazarului şi oborului 

 Directia de asistenta sociala 
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 Consiuliul Local al Municipiului Oneşti cuprinde un număr de 21 membrii. 
 

Nr. Crt. Nume şi prenume Profesie Apartenenţa politică 
1 Adobricăi Ioana profesor PSD 
2 Bereczki Endre inginer PSD 
3 Cetean Bălănică Mircea Nicolae inginer PNL 
4 Ciobanu Gheorghe medic primar PSD 
5 Dănilă Emil economist PSD 
6 Drăgoi Nicolae profesor PSD 
7 Munteanu Gheorghe inginer PDL 
8 Ene Gheorghe avocat PDL 
9 Florian Constantin subinginer PDL 
10 Martin Ştefan inginer  PDL 
11 Munteanu Vasile jurist PSD 
12 Negoiţă Ion inginer PSD 
13 Nicolcea Gelu Titel economist PNL 
14 Olteanu Cezar inginer PNL 
15 Oprea Dănuţ inginer PNL 
16 Stan Lucian inginer PSD 
17 Şova Mihai tehnician PNL 
18 Tofan Ion economist PSD 
19  Coandă Gheorghe inginer PDL 
20 Panfil Gelu Ionuţ jurist PDL 
21 Zarzu Octavian Ciprian economist PNL 
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Structura politică a Consiliului local Onesti 
Structura politică a Consiliului Local al Municipiului Oneşti

6

6

9

PSD PNL PDL
 

 Comisii de specialitate ale Consiliului Local: 
 ► Comisia de studii şi prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi 
privat 

► Comisia pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător 
► Comisia pentru servicii publice, comerţ şi privatizare 
► Comisia pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea 

monumentelor 
► Comisia pentru administrare publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor 
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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011: 

 
Venituri totale: 

 

 

58155 mii lei 
 

din care 

Venituri proprii 33042 mii lei 
Alte venituri 25113 mii lei 

 
Cheltuieli totale: 

 

 

62014 mii lei 
 

din care 

Cheltuieli de funcţionare 52970 mii lei 
Cheltuieli de dezvoltare 9044 mii lei 
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5.10 Legături externe - înfrăţiri 
 În anul 2011 Municipiul Oneşti este înfrăţit cu 3 oraşe din Europa, şi anume: Eysines din Franţa, Skien din Norvegia, 
Pistoia din Italia - doar pe linie culturală. 
 

 EYSINE 
 Procesul de integrare a Oneştiului în spaţiul european a început în anul 1996, o dată cu înfrăţirea 
municipiului Onesti  cu oraşul Eysines din Franţa, situat la 9 km de Bordeaux. Cu o populaţie ce însumează 

20.000 locuitori, Eysine este un satelit al marelui oraş. Se remarcă prin numeroase obiective istorice, culturale şi sociale şi o 
activitate intensă în toate domeniile. Anual se organizează întâlniri între cetăţenii celor două oraşe, păstrând în acest fel o 
strânsă legătură, concretizată prin  schimburi de experienţă, care au drept scop intensificarea relaţiilor umane şi culturale. 
 

 SKIEN 
 Skien este unul din vechile oraşe port ale Norvegiei, înfiinţat în secolul al IX – lea, al şaptelea ca mărime 
din ţară, oraşul scriitorului Henrik Ibsen. Suprafaţa totală a oraşului este de 779 km2 şi are o populaţie de 85.100 

locuitori. În cadrul acţiunii de înfrăţire, consilierii locali din Skien au vizitat de multe ori oraşul Oneşti, implicându-se, în 
special, în acţiuni de caritate, primele contacte fiind stabilite încă din anul 1991. 
 

PISTOIA 
 Este un centru istoric medieval care face parte din regiunea Toscana, cu o bogată zestre arhitectonică, care 
te impresionează prin frumuseţea clădirilor medievale, realizate de inginerii italieni după stilul secolelor XV- 
XVI. Suprafaţa oraşului este de 236,77 km2 şi are o populaţie de 83.936 locuitori. Străzile înguste flancate de 

clădiri vechi păstrază şi ele patina timpului. Centrul istoric este înconjurat de ziduri medievale foarte bine conservate. Domul şi 
nenumărate biserici stau mărturie măiestriei artiştilor locali şi constituie puncte de atracţie pentru turişti. Locuitorii oraşului 
sunt calzi, primitori şi iubitori de frumos. Punctul comun care a stat la baza înfrăţirii celor două oraşe a fost cultura. 
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VI. ANALIZA SWOT 

 
 
 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Oneşti a fost evaluarea situaţiei curente a 
municipiului din perspectiva domeniilor cheie care a a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale 
evoluţiei sale. 

 
Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale municipiului Oneşti pe termen lung, 

cât şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivel stabilite. 
 
În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial, pentru evaluarea şi 

prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care vor afecta, într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a municipiului 
Oneşti. 

 
Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. 

Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă 
iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine 
atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

 
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a unei comunităţii pe o 

perioadă de 10 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:  
- realizarea unei analize preliminare; 
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 
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- analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 
- articularea documentului strategic. 

  
 Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 

 Strengths (puncte tari) 
Weaknesses (puncte slabe) 
Opportunities (oportunitati) 
Threats (riscuri). 

 
 Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de dezvoltare a municipiului 
Oneşti, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană 
susţine politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2012 - 2022.  
 
 Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi prezentate în cadrul unei matrici, 
sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi ameninţărilor. 
 
 Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care comunitatea dispune şi care sunt 
superioare celor deţinute de alte comunităţi similare. 
 
 Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile insuficiente sau de o calitate inferioară 
celor deţinute de alte comunităţi similare. 
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 Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale mediului de ansamblu al ţării, care 
poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită 
comunităţii de a se dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 
 
 Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite în ansamblu, care pot 
îmbrca forme extrem de diferite, plecând de a schimbările de mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative 
sau instabile care afectează capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. 
 
 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza elaborării strategiei în 
vederea dezvoltării durabile, şi anume: 
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MUNICIPIUL 
ONEŞTI 

1.Dezvoltare 
economică 

2. Dezvoltare 
infrastructură 

3.Creşterea 
atractivităţii  

Creare locuri de 
muncă 

Programe de formare 
profesională 

 
Competitivitate 

Confort social 

 
Cultural  

 
Turism / Agrement 
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Caracteristici generale: 
amplasare, cadrul natural, elemente istorico - geografice, resurse 

PUNCTE TARI 
Strengths 

PUNCTE SLABE 
Weaknesses 

▪ Municipiul Oneşti este amplasat la intersecţia unor drumuri 
naţionale: DN 11 Bacău – Oneşti – Braşov, DN 11 A Oneşti – 
Adjud şi acces la DN 2 (E 85), DN 12 A Oneşti – Comăneşti – 
Miercurea Ciuc 
▪ beneficiază de reţele feroviare (linii simple electrificate – 
Oneşti – Tg. Ocna – Comăneşti – Miercurea Ciuc şi linii duble 
electrificate – Oneşti – Adjud – Bacău şi Oneşti – Adjud – 
Focşani) 
▪ apropierea de aeroportul Bacău (56 km) 
▪ apropierea de Coridorul IX - PAN EUROPEAN poate facilita 
accesul la transportul internaţional 
▪ cadrul natural specific zonei subcarpatice 
▪ aşezat în zona de confluenţă a râurilor Trotuş, Tazlău, Oituz 
şi Caşin 
▪ existenţa rezervaţiei naturale Perchiu cu o suprafaţă de 
206,47 ha, cu specii de floră şi faună protejate 
▪ identitate istorică 
▪ tradiţie sportivă 

▪ degradarea peisajului şi afectarea unor ecosisteme naturale de 
pe Rezervatia Perchiu 
▪ organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor 
ecologice 
▪ vestigiile istorice nu sunt reprezentate la adevărata lor valoare 
▪ Insuficienta promovare turistică a zonei 
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OPORTUNITĂŢI 
Opportunities 

AMENINŢĂRI 
Threats 

▪ interesul crescut la nivel naţional pentru conservarea 
biodiversităţii 
▪ valorificarea superioară a resurselor locale (păduri, izvoare, 
sare, petrol, gaze naturale , carbune ) 
▪ existenţa unui climat temperat în zona 
-amplasarea geografica la limita UE 
- promovarea unor competitii sportive la nivel national care pot 
fi organizate in municipiul Onesti 
 

▪ schimbările climatice şi degradarea mediului înconjurător  
▪ lipsa  măsurilor de prevenire a inundaţiilor şi existenţa 
riscurilor de apariţie a dezastrelor naturale, cauzate de lipsa 
surselor financiare 
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POPULAŢIE, RESURSE UMANE, CAPITAL UMAN 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ populaţie omogenă şi stabilă 
▪ ospitalitatea tradiţională recunoscută a locuitorilor 
▪ ocuparea forţei de muncă locale urmăreşte profilul economic al 
municipiului 
▪ resurse umane calificate în domeniile în care s-ar putea 
identifica oportunităţi economice 
▪ existenţa unor exemple de succes a unor localnici cu iniţiativă 
- populatie educata  

▪ scăderea populaţiei 
▪ capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor regiunii 
▪ resurse financiare limitate privind susţinerea persoanelor 
fără venituri 
▪ lipsa unei pieţe a muncii diversiticate şi dinamice 
▪ număr scăzut de resurse umane incluse în programe locale 
de calificare / recalificare şi conversie profesională 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ existenţa strategiei naţionale antisărăcie 
▪ posibilitatea accesării unor programe de finanţare 
guvernamentală pentru reconversie profesională şi crearea de 
noi locuri de muncă pentru şomeri 
▪ grad redus de ocupare profesională,  
▪ organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională 
în regiune 
▪ programe pentru dezvoltarea ONG –urilor care ar da 
posibilitatea atragerii de fonduri 
▪ programe guvernamentale de subvenţionare a angajării 
absolvenţilor de învăţământ de orice tip 
▪ programe europene de dezvoltare a resurselor umane 
 

 
▪ scăderea numărului persoanelor calificate prin ieşirea acestora 
din viaţa activă 
▪ amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în 
detrimentul aspectelor aplicative 
▪ estomparea tradiţiilor locale odată cu trecerea timpului 
▪ corelarea redusă a cererii şi ofertei de specializări 
profesionale, lipsa dialogului între actorii pieţei muncii 
▪ continuarea migrării persoanelor înalt calificate 
▪ valorificarea principiului de liberă circulaţie a persoanelor 
după aderearea României la Uniunea Europeană 
▪ lipsa fondurilor bugetare, autorităţi – instituţii de învăţământ – 
mediu de afaceri 
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INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Oneştiul reprezintă un nod de comunicaţie atât rutier, cât şi 
feroviar 
▪ existenţa reţei de apă potabilă şi canalizare 
▪ existenţa reţelei de distribuţie gaze naturale 
▪ existenţa reţelelor de cale ferată 
▪ apropierea de aeroportul Bacău 
▪ calitatea apei potabile este foarte bună si este disponibila  
24 h /zi 
▪ calitatea mediului este bună 
- traversarea orasului  de 4 cursuri de apa 
-  
  

▪ necolectarea selecţionată a deşeurilor în vederea reciclării, 
refolosirii, recuperării şi valorificării lor  
▪ educaţie ecologică superficială 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ realizarea  infrastructurii aferente celei de a doua surse de apă 
potabilă 
▪ realizarea liniei de centură a municipiului 
▪ reabilitarea străzilor 
▪ reabilitarea termică a clădirilor 
▪ amplasarea panourilor solare mai ales pe timpul verii pentru 
apă caldă 
▪ centre de colectare maculatură 

▪ mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului 
▪ lipsa resurselor finaciare pentru îndeplinirea obiectivelor de 
investiţii necesare 
▪ scăderea veniturilor populaţiei 
▪ cresterea şomajului în zona 
▪ dificultate in  suportarea platii  serviciilor de utilităţi 
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▪ accesarea programelor de finanţare în vederea dezvoltării 
utilităţilor publice şi protejării mediului înconjurător 
▪ crearea unei politici ecologice intensive pentru stoparea 
poluării,  
▪ extinderea şi modernizarea infrastructurii de mediu 
▪ identificarea şi valorificarea surselor alternative de energie  

ECONOMIE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ infrastructură industrială completa 
▪ tradiţie în domeniul petrochimic 
▪personal calificat în industria prelucrătoare a produselor 
chimice, confecţii, prelucrarea lemnului, construcţii civile şi 
utilaj greu. 
▪ resurse naturale din zona - sare, petrol,  lemn, carbune 
▪ aşezare la intersecţia unor drumuri comerciale care fac legatura 
cu vestul, estul, nordul şi sudul ţării constituie o oportunitate 
pentru desfacerea rapidă a mărfurilor 
▪ existenţa spaţiilor de producţie dezafectate 
▪ traditia „pioneratului” în multe aplicaţii practice ale 
petrochimiei 
 

▪ ponderea scăzută a investiţiilor cu capital străin 
▪ slaba diversificare a sectoarelor economice 
▪ lipsa centrelor de afaceri, informare şi consultanţă în afaceri 
▪ lipsa asociaţiilor de întreprinzători locali 
▪ parteneriate public-private insuficient dezvoltate 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 
▪ experienţă în domeniul construcţiilor inovative 
▪ valorificarea resurselor naturale existente 
▪ diversificarea activităţilor economice 
▪ retehnologizarea  intreprinderilor din zona 
▪ programe guvernamentale şi europene de stimulare a 
dezvoltării întreprinderilor 
▪ atragerea investitorilor prin facilităţi locale 
▪ implicarea actorilor locali din domeniile socio - economice în 
rezolvarea problemelor comunităţii 

▪ reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia 
▪ migrarea personalului specializat din petrochimie datorită 
reducerii drastice a activităţii petrochimice 
▪ instabilitatea legislativă 
▪ cadrul legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-urilor la 
debut 
▪ oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari) 
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SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ existenţa unui Spital municipal  dotat cu echipamente medicale 
moderne 
- numar suficient de medici de familie 
▪ spitalul deserveşte Municipiul Onesti   şi zonele învecinate  
▪ reabilitarea secţiilor de obstetrică – ginecologie şi neonatologie 
cu finanţare de la Banca Mondială şi Banca Europeană pentru 
Investiţii 
▪ număr redus de persoane asistate social 
▪ existenţa unor spaţii locative pentru specialiştii  din domeniul 
medical care ar dori să se stabilească la Oneşti- ANL 

▪ personal insuficient în structurile medicale (  asistente 
medicale  , infirmiere) 
▪ lipsa unor specialişti în boli de nutriţie şi a unei secţii 
specializate 
▪ dotarea incompletă a dispensarelor  umane( lipsa ecograf, 
laborator minimal de analize) 
▪ dotarea dispensarelor cu aparatură învechită 
▪ ▪ sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă 

 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ înfiinţarea unui centru paleativ in cadrul Spitalului municipal 
Onesti 
▪ valorificarea potenţialului balnear  a apelor curative din zona 
▪ deblocarea angajărilor în sistemul bugetar –atragerea de 
specialişti 

▪ costurile ridicate ale aparaturii medicale, lipsa fondurilor şi 
birocraţia conduc la renunţarea actului de modernizare şi dotare 
▪ reducerea fondurilor guvernamentale pentru anumite servicii 
sociale 
▪ subfinanţarea sistematică a sistemului medical 
▪ creşterea numărului de probleme medicale ca urmare a 
sporirii grupului de vârstă înaintată 
▪ metode de profilaxie reduse 
▪  veniturile reduse ale personalului medical, care genereaza 
migrarea acestora 
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EDUCAŢIE, CULTURĂ, TRADIŢII 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ existenţa unui numar mare de unitati de invatamant (şcoli 
generale, licee, şcoală sanitară privată, 3 filiale de invatamant 
superior ) 
▪ clădirile şcolilor sunt reabilitate şi dotate corespunzător (90%) 
▪ profesori calificaţi  (majoritatea locuiesc în Oneşti) 
▪  rezultate foarte bune  la olimpiadele de  nivel naţional şi 
balcanic 
▪ prezenţa schimburilor culturale, colaborărilor cu societatea 
francofonă, diverse competiţii motivaţionale pentru tânăra 
generaţie  
- spaţii corespunzătoare diferitelor manifestări culturale 
▪ parteneriate între Biblioteca Municipală , Opera din Cluj si alte 
institutii de cultura , prin care sunt susţinute concerte 
▪ existenţa unor atelierelor educaţionale de lucru, trupe de teatru, 
şcoală de vară 
▪ existenţa unei baze sportive cu renume 
▪ existenţa sălii de gimnastică “Nadia Comăneci” 
▪ existenţa unei grădiniţe private  
▪ existenţa Festivalului international  de muzica usoara pentru 
copii „Ti Amo” Onesti,  
▪ informatizarea  instituţiilor de învăţământ  

▪ inexistenţa cladirii unui  teatru 
▪ lipsa unui psiholog în fiecare şcoală cu normă întreagă 
▪ absenţa cabinetelor stomatologice în şcoli 
▪ lipsa unei mediateci moderne la bibliotecă 
▪ neimplicarea  activa a mediului de afaceri în promovarea 
culturii 
▪ slaba implicare a mediului de afaceri în activităţile 
societăţii civile 
▪ slaba implicare a societăţii civile in voluntariat 
▪ slaba finantare a programelor culturale 
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▪ colaborare bună între instituţiile de învăţământ şi autorităţile 
locale 
▪coeziunea factorilor decizionali faţă de elementele de identitate 
locală (istorie, monumente etc) şi necesitatea valorificării lor 
▪ existenţa evenimentelor locale şi preocuparea continuă a 
autorităţilor locale şi a cetăţenilor de a menţine şi a împrospăta 
aceste tradiţii 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ valorificarea tradiţiei sportive 
▪ dezvoltarea unei baze sportive cu bazin olimpic, stadion de 
atletism etc., accesibilă tuturor locuitorilor 
▪ promovarea activităţilor sportive pentru orice vârstă  
▪ înfiinţarea unor şcoli de vară 
▪ reactivarea muzeului de istorie 
▪ înfiinţare after-school 
▪ deschiderea unor grădiniţe cu program prelungit private 
▪ deschiderea unor şcoli private 
▪ instituirea unor programe de consiliere a copiilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi în străinătate 
▪ programe de reconversie profesională 
▪ deschiderea şcolilor de duminică în cadrul parohiilor  

▪ scăderea natalităţii şi implicit a numărului de elevi 
▪ scăderea numărului persoanelor calificate în invăţământ 
prin ieşirea acestora din viaţa activă 
▪ scăderea gradului de instruire şcolară a populaţiei tinere 
▪ migrarea tinerilor în străinătate 
▪ venituri mici din cultură, sport, artă 
▪ continuarea atitudinii distante a mediului de afaceri faţă de 
domeniul culturii, artei, sportului 
▪ scăderea fondurilor bugetare 
- pierederea traditiilor locale 
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TURISM 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ cadru natural deosebit 
▪ repere istorice 
▪ activitate culturală intensă 
▪ Rezervaţia naturală  ,,Perchiu” 
▪ brand-ul sportiv „Nadia Comăneci” 
▪ grădină zoologică 
▪ muzeu de istorie 
▪ mănăstiri, biserici cu picturi ale artistului  Tătărăscu 
▪ conacul Ana Aslan şi V.  Alecsandri 
▪ Podul lui Ştefan cel Mare din secolul XV 
▪ existenta unor înfrăţiri culturale şi turistice cu alte oraşe 
posibilitatea dezvoltării tuturor formelor de turism: cultural 
(muzeistic, etnografic, artistic), religios, balneo-terapeutic, de 
agrement, ştiinţific, de tranzit, agroturism etc 
▪ existenţa pensiunilor turistice şi a hotelurilor din zona 
▪ existenţa monumentelor şi edificiilor istorice din zona 
▪ existenţa manifestărilor culturale 
▪ existenţa obiceiurilor populare 
▪ atracţii turistice naturale ( relief variat care permite 
organizarea unor excursii, trasee montane, campari, etc)   

▪ resurse financiare, investiţii autohtone şi străine insuficiente 
pentru dezvoltarea spatiilor de cazare si atragerea turistilor  
▪ locuri de cazare insuficient promovate  
▪ lipsa unui centru de informare turistică (ghid turistic, 
pliante, broşuri, panouri publicitate, indicatoare) 
▪ lipsa unor proiecte de promovare locale, lipsa unor asocieri 
între localităţi având ca scop promovarea întregii regiuni 
▪obiectivele turistice nu sunt suficient promovate 
-obiectivele turistice nu sunt puse suficient in valoare, nu sunt 
protejate 
-lipsa unor specialisti in  publicitate in administratia publica  
- lipsa unui plan pe termen lung de dezvoltare a turismului 
local 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ dezvoltarea unui centru de informare turistică  
▪ crearea unor centre de agrement şi SPA 
▪ dezvoltarea unor pensiuni agro-turistice 
▪ construirea şi amenajarea unor baze turistice şi de agrement 
conform standardelor aflate în vigoare 
▪ creşterea interesului naţional şi european privind 
valorificarea zonelor cu potenţial turistic 
▪ accesarea fondurilor europene privind dezvoltarea şi 
promovarea turismului atât de administraţia locală, cât şi de 
IMM-uri 
▪ apropierea de salina de la Tg. Ocna- 16 km 
▪ apropierea de staţiunea Slănic Moldova-32 km 
▪ apropierea de aeroportul internaţional Bacău (56 km) 

▪ reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările 
zilelor noastre, conducând la scăderea competitivităţii în 
favoarea altor oraşe / regiuni considerate mai interesante de 
către turişti şi investitorii în turism 
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VII. POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 
 
 
Municipiul Onesti a a aprobat  Strategia de dezvoltare locala pentru perioada  2006-2013, care include politicile aplicate  pana 
in 2011. Datorita schimbarilor care au avut loc, pana in anul 2011, si care au  influentat dezvoltarea socio-economica a 
orasului,  se impune  adaptarea strategiei existente la  nevoile si posibilitatile actuale, precum si realizarea unei noi strategii 
pentru perioada 2012-2022. 
 

   
VIII. POLITICILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI ONEŞTI 

 
 
8.1 CONCEPTUL DE POLITICI PUBLICE 
 Politicile publice reprezintă acţiunile întreprinse de autorităţile locale cu scopul de a rezolva problemele specificate în 
agenda politică. O politică publică se identifică atunci când autoritatea locală încearcă să modifice mediul economic, social sau 
cultural proiectând în acest scop un program coordonat de acţiuni. 
 
 Politicile publice au următoarele caracteristici: 
▪ conţin un set de măsuri concrete; 
▪ includ decizii cu privire la resursele alocate; 
▪ descriu un cadru general de acţiune; 
▪ conţine scopuri şi obiective care sunt formulate în funcţie de anumite norme şi valori. 
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8.2 OBIECTIVE GENERALE 
 Obiectivele generale sunt: 
 ► protecţia resurselor umane prin creşterea numărului locurilor de muncă şi reducerea ratei şomajului, precum şi 
oferirea unor servicii de protecţie socială competitive; 
 ► creşterea durabilă a activităţii economice; 
 ► crearea şi asigurarea de condiţii de viaţă la standarde de calitate europeană pentru locuitorii municipiului Oneşti şi 
partenerii economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului; 
 ► reducerea dezechilibrelor de dezvoltare economică şi socială în raport cu marile municipii. 
 
 
8.3 DIRECŢII PRIORITARE 
 1. Modernizarea infrastructurii  municipiului Onesti 
◘ reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Onesti 
◘ solutionarea colectarii si depozitarii ecologice a deşeurilor menajere; acest lucru se va realiza prin construirea unei staţii de 
transfer zonal în cadrul managementului integrat al deşeurilor, staţie care va deservi un număr de 38 de localităţi şi va rezolva 
o importantă problemă privind protecţia mediului, prin desfiinţarea depozitului existent, ieşit din uz, cu transportul deşeurilor 
la depozitul Bacău; 
◘ reabilitarea retelelor de apă şi canalizare din municipiul Oneşti şi extinderea acestora astfel încât să fie asigurată alimentarea 
cu apă a tuturor locuitorilor si accesul la reteaua de canalizare  
◘ modernizarea drumurilor, a rutelor ocolitoare şi a căilor pietonale, consolidarea şi lărgirea la patru benzi de circulaţie a 
podurilor aflate pe trasee importante (drumuri naţionale sau europene), respectiv podul peste raul Trotus din municipiul Onesti 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

134  

aflat pe DN 11 si realizarea unui pasaj subteran pe DN 11, pe sub CF Adjud-Ciceu, in cadrul unui proiect integrat in 
concordanta cu Planul National de Dezvoltare a Drumurilor; 
◘ cresterea sigurantei circulatiei prin extinderi de trama stradala, unde se impune 
◘ reabilitarea si modernizarea Statiei de epurare a municipiului Onesti in vederea reducerii poluarii apelor subterane si de 
suprafata cu ape uzate sau realizarea unei staţii de epurare noi 
◘ utilizarea fortei de munca calificata disponibila si a infrastructurii existente in zona industriala  prin realizarea unui Parc 
industrial  
◘ reducerea consumului de combustibil si utilizarea surselor alternative de energie prin realizarea unei Centrale termice in 
cogenerare 
◘ regenerarea urbana a zonelor centrale si periferice , prin modernizarea trotuarelor, a spatiilor de circulatie pietonala, prin 
realizarea de parcaje si reabilitarea fatadelor blocurilor 
◘ imbunatatirea conditiilor de petrecere a timpului liber si cresterea gradului de siguranta prin realizarea si modernizarea 
spatiilor de joaca pentru copii 
◘ asigurarea conditiilor civilizate de trai prin extinderea retelelor de gaze naturale in toate cartierele orasului 
◘ modernizarea comertului prin remodelarea zonei comerciale din cadrul Pietei agroalimentare Onesti si din imprejurimile 
acesteia, inclusiv Bazarul si Oborul Saptamanal 
◘ imbunatatirea conditiilor de recreere si de mediu prin reamenajarea parcurilor si spatiilor verzi 
◘ reducerea pericolului producerii unor inundatii prin amenajarea cursurilor de apa 
◘ asigurarea unor spatii de locuit pentru persoanele care nu dispun de resursele necesare achizitionarii unor locuinte proprietate 
privata prin  construirea de noi locuinte pentru tineri, locuinte sociale, de necesitate si pentru inchiriere altor categorii de 
persoane 
◘ imbunatatirea conditiilor de educatie prin reparatii capitale la sălile de sport de la Colegiul National “Dimitrie Cantemir”, 
Scoala nr.1, Scoala nr.5 si sala de antrenament pentru lotul olimpic de junioare de la Liceul cu program sportiv “Nadia 
Comaneci” 
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VII. POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 
 
 
Municipiul Onesti a a aprobat  Strategia de dezvoltare locala pentru perioada  2006-2013, care include politicile aplicate  pana 
in 2011. Datorita schimbarilor care au avut loc, pana in anul 2011, si care au  influentat dezvoltarea socio-economica a 
orasului,  se impune  adaptarea strategiei existente la  nevoile si posibilitatile actuale, precum si realizarea unei noi strategii 
pentru perioada 2012-2022. 
 

   
VIII. POLITICILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI ONEŞTI 

 
 
8.1 CONCEPTUL DE POLITICI PUBLICE 
 Politicile publice reprezintă acţiunile întreprinse de autorităţile locale cu scopul de a rezolva problemele specificate în 
agenda politică. O politică publică se identifică atunci când autoritatea locală încearcă să modifice mediul economic, social sau 
cultural proiectând în acest scop un program coordonat de acţiuni. 
 
 Politicile publice au următoarele caracteristici: 
▪ conţin un set de măsuri concrete; 
▪ includ decizii cu privire la resursele alocate; 
▪ descriu un cadru general de acţiune; 
▪ conţine scopuri şi obiective care sunt formulate în funcţie de anumite norme şi valori. 
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8.2 OBIECTIVE GENERALE 
 Obiectivele generale sunt: 
 ► protecţia resurselor umane prin creşterea numărului locurilor de muncă şi reducerea ratei şomajului, precum şi 
oferirea unor servicii de protecţie socială competitive; 
 ► creşterea durabilă a activităţii economice; 
 ► crearea şi asigurarea de condiţii de viaţă la standarde de calitate europeană pentru locuitorii municipiului Oneşti şi 
partenerii economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului; 
 ► reducerea dezechilibrelor de dezvoltare economică şi socială în raport cu marile municipii. 
 
 
8.3 DIRECŢII PRIORITARE 
 1. Modernizarea infrastructurii  municipiului Onesti 
◘ reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Onesti 
◘ solutionarea colectarii si depozitarii ecologice a deşeurilor menajere; acest lucru se va realiza prin construirea unei staţii de 
transfer zonal în cadrul managementului integrat al deşeurilor, staţie care va deservi un număr de 38 de localităţi şi va rezolva 
o importantă problemă privind protecţia mediului, prin desfiinţarea depozitului existent, ieşit din uz, cu transportul deşeurilor 
la depozitul Bacău; 
◘ reabilitarea retelelor de apă şi canalizare din municipiul Oneşti şi extinderea acestora astfel încât să fie asigurată alimentarea 
cu apă a tuturor locuitorilor si accesul la reteaua de canalizare  
◘ modernizarea drumurilor, a rutelor ocolitoare şi a căilor pietonale, consolidarea şi lărgirea la patru benzi de circulaţie a 
podurilor aflate pe trasee importante (drumuri naţionale sau europene), respectiv podul peste raul Trotus din municipiul Onesti 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

134  

aflat pe DN 11 si realizarea unui pasaj subteran pe DN 11, pe sub CF Adjud-Ciceu, in cadrul unui proiect integrat in 
concordanta cu Planul National de Dezvoltare a Drumurilor; 
◘ cresterea sigurantei circulatiei prin extinderi de trama stradala, unde se impune 
◘ reabilitarea si modernizarea Statiei de epurare a municipiului Onesti in vederea reducerii poluarii apelor subterane si de 
suprafata cu ape uzate sau realizarea unei staţii de epurare noi 
◘ utilizarea fortei de munca calificata disponibila si a infrastructurii existente in zona industriala  prin realizarea unui Parc 
industrial  
◘ reducerea consumului de combustibil si utilizarea surselor alternative de energie prin realizarea unei Centrale termice in 
cogenerare 
◘ regenerarea urbana a zonelor centrale si periferice , prin modernizarea trotuarelor, a spatiilor de circulatie pietonala, prin 
realizarea de parcaje si reabilitarea fatadelor blocurilor 
◘ imbunatatirea conditiilor de petrecere a timpului liber si cresterea gradului de siguranta prin realizarea si modernizarea 
spatiilor de joaca pentru copii 
◘ asigurarea conditiilor civilizate de trai prin extinderea retelelor de gaze naturale in toate cartierele orasului 
◘ modernizarea comertului prin remodelarea zonei comerciale din cadrul Pietei agroalimentare Onesti si din imprejurimile 
acesteia, inclusiv Bazarul si Oborul Saptamanal 
◘ imbunatatirea conditiilor de recreere si de mediu prin reamenajarea parcurilor si spatiilor verzi 
◘ reducerea pericolului producerii unor inundatii prin amenajarea cursurilor de apa 
◘ asigurarea unor spatii de locuit pentru persoanele care nu dispun de resursele necesare achizitionarii unor locuinte proprietate 
privata prin  construirea de noi locuinte pentru tineri, locuinte sociale, de necesitate si pentru inchiriere altor categorii de 
persoane 
◘ imbunatatirea conditiilor de educatie prin reparatii capitale la sălile de sport de la Colegiul National “Dimitrie Cantemir”, 
Scoala nr.1, Scoala nr.5 si sala de antrenament pentru lotul olimpic de junioare de la Liceul cu program sportiv “Nadia 
Comaneci” 
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◘ reabilitarea Parcului Sportiv Municipal Onesti si dotarea acestuia, respectiv a Stadionului de Fotbal “Energia”, a terenurilor 
de tenis, terenul de atletism, terenul de handbal si spatiile de cazare pentru sportivi 
◘ reducerea costurilor aferente incalzirii spatiilor tuturor unitatilor de invatamant preşcolar din municipiu, prin  reabilitarea 
termica a cladirilor 
◘ imbunatatirea serviciilor de sanatate  prin reabilitarea  si dotarea Spitalului Municipal,  
◘ reducerea costurilor cu producerea agentului termic prin realizarea unor surse alternative de producere a energiei termice 
pentru  Spitalul municipal Onesti 
◘ eliminarea focarelor de infectii si oferirea unor conditii civilizate de trai prin reabilitarea blocurilor de locuinte degradate (str. 
Libertatii, bloc nr.1) 
◘ finalizarea lucrarilor de construire a Catedralei Ortodoxe “Pogorarea Duhului Sfant” si amenajarea zonei Catedralei 
Ortodoxe 
◘  imbunatatirea conditiilor de circulatie prin modernizarea strazilor din cartierele din zona periurbana 
◘  cresterea accesibilitatii  enoriasilor  la Biserica Ortodoxa “Sf. Maria Magdalena  prin amenajarea incintei bisericii 
◘ achizitionarea de teren in vederea amenajarii a unui nou cimitir si realizarea acestuia, datorita lipsei spatiilor de inhumare 
◘ oferirea unor conditii civilizate pentru pastrarea  si comemorarea persoanelor decedate prin reabilitarea capelei din cimitirul 
Red 
◘oferirea unor alternative pentru ingrijirea persoanelor varstnice aflate in dificultate prin  realizarea unui centru specializat 
◘ imbunatatirea conditiilor de civilizatie prin dotarea cu mobilier urban a orasului, in special cosuri de gunoi, banci de odihna 
◘ amenajarea unor locuri speciale pentru recreerea persoanelor varstnice in cadrul incintelor blocurilor (banci si mese) 
◘ achizitionarea si punerea la dispozitia investitorilor, in conditiile legii a unor suprafete de teren aparţinând domeniului privat 
-  amenajarea unor spatii pentru desfasurarea unor activitati culturale  prin preluarea si modernizarea Casei de Cultura. 
 
  
2. Stimularea sectoarelor productive şi a serviciilor publice 
◘ Eficientizarea serviciilor publice pentru cetateni prin introducerea informatizarii , si a unei planificari mai eficiente 
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◘ Eficientizarea serviciilor administratiei publice locale, prin introducerea de sisteme informatice performante la nivelul 
Primăriei municipiului Oneşti, plati efectuate  cu cardul, etc. 
◘ Valorificarea potentialului local prin investitii publice care sa dinamizeze activitatile si sa atraga investitiile private 
◘ Punerea la dispoziţia potenţialilor investitori a unor terenuri libere,  în vederea închirierii sau concesionării pentru 
dezvoltarea sau începerea  diverselor activităţi comerciale 
◘ menţinerea unor strânse legături de colaborare între administraţia publică locală şi întreprinderile mici şi mijlocii 
 
 3. Dezvoltarea urbanistică coerentă şi protecţia mediului 
◘ Asocierea cu comunele din jurul Onestiului, comune ce detin suprafete de teren liber, disponibile a fi utilizate in vederea 
dezvoltarii unor activitati economice 
◘ Reevaluarea zonelor urbanistice, a spatiului intravilan si extravilan (planuri de urbanism general si zonal) în perspectiva 
dezvoltarii habitatului si a zonelor de activitate economica  si in alte zone 
◘ Reevaluarea profilului arhitectural general a municipiului: zona centrala, cartiere, spatii verzi, spatii pentru utilitatile publice 
(apa, apa uzata, transport, deseuri), spatii pentru diverse activitati 
◘ Reevaluarea spatiilor limitrofe hotarelor administrative în perspectiva crearii de zone protejate si parcuri naturale, parcuri de 
agrement 
◘ Protejarea adecvata a capitalului natural si ecologic al zonei. 
 
 4. Dezvoltarea resurselor umane locale,  
◘ Dezvoltarea învatamântului – în particular cel postliceal (universitar, profesional) 
◘ Promovarea si sprijinul structurilor de « învatare continua », de specializare si de perfectionare 
◘ Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii pentru învatamânt si activitati culturale si sportive (sali de spectacol, terenuri, sali 
de sport) 
◘ Dezvoltarea partenariatului cu structurile societatii civile (ONG-uri) 
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◘ Dezvoltarea partenariatului cu sectorul privat – cu parteneri locali, naţionali şi internaţionali (partenariat economic, 
partenariat financiar – delegari de servicii) 
 
 
8.4 POLITICI DE DEZVOLTARE 

 
A. Politica de dezvoltare a capacităţii de îmbunătăţire a performanţelor serviciilor în administraţia locală 

 
 

Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea serviciilor administraţiei 
publice 

A.1 
A.2 

 
A.3 
A.4 
A.5 
A.6 
A.7 
A.8 
A.9 

 
A.10 

 
A.11 
A.12 

Implementarea reformei funcţiei publice 
Implementarea monitorizării activităţii funcţionarilor publici şi evaluarea 
performanţelor adiminstraţiei locale 
Întărirea capacităţii de management strategic şi de planificare a acţiunilor 
Raţionalizarea furnizării serviciilor locale 
Întărirea managementului resurselor umane 
Îmbunătăţirea promovării imaginii administraţiei locale 
Întărirea relaţiilor dintre administraţia locală şi societatea civilă 
Perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici 
Schimburi de experienţă între funcţionarii publici din diferite administraţii 
publice  
Dotarea administraţiei publice locale cu echipamente necesare bunei 
desfăşurări a activităţii 
Introducerea sistemului ISO în administraţia locală 
Realizarea unor sondaje de opinie pentru reflectarea gradului de satisfacţie al 
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A.13 
A.14 
A .15 

 
A.16 

 

populaţiei, privind activitatea administraţiei locale 
Externalizarea unor servicii de utilităţi publice 
Elaborarea de studii, prognoze, proiecte  si implementarea acestora 
Asigurarea resurselor necesare implementarii noilor proiecte ce vizeaza 
dezvoltarea localitatii 
Fundamenteaza si solicita imbunatatirea cadrului legislativ , atunci cand este 
cazul 

 
 

 
B. Politica de dezvoltare a resurselor umane 

 
 

Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
B.1 Dezvoltarea resurselor umane B.1.1 

 
B.1.2 
B.1.3 

 

Educarea şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 
Promovarea incluziunii sociale 
Dezvoltarea unui centru de îndrumare / formare / reconversie profesională – 
Centru de educaţie a adulţilor 
 

B.2 Sprijinirea tinerei generaţii B.2.1 Dezvoltarea locuinţelor tip ANL, locuinţe sociale 
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C. Politica de îmbunătăţire a infrastructurii de transport local 

 
 

Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea infrastructurii de 
transport 

C.1 
 
 

C.2 
C.3 
C.4 
C.5 
C.6 

 
C.7 
 

Împulsionarea dezvoltării economice durabile şi a mobilităţii populaţiei şi 
forţei de muncă a zonei şi creşterea gradului de accesibilitate şi atractivitate 
prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport auto 
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de strazi 
Monitorizarea video a traficului rutier 
Îmbunătăţirea sistemului de semaforizare rutieră 
Extinderea spaţiilor de parcare 
Realizarea descongestionării traseelor interne de traficul greu prin realizarea 
unei variante ocolitoare 
Montarea de indicatoare la intrările în municipiu către principalele instituţii 
publice şi obiective 

 
 

D. Politica de dezvoltare a infrastructurii locale (servicii publice) 
 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea serviciilor publice D.1 
 

D.2 

Identificarea şi dezvoltarea unor soluţii alternative privind producerea energiei 
în scopul diminuării cheltuielilor cu reţeaua de iluminat public 
Realizarea unui sistem de alimentare cu apă potabilă de la Caşin (ca sursă 
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D.3 

 
D.4 
D.5 
D.6 
D.7 
D.8 
D.9 

D.10 
D.11 
D.12 

alternativă celei de la Valea Uzului) 
Reabilitarea infrastructurii urbane degradate şi îmbunătăţirea serviciilor 
urbane  
Renovare clădiri abandonate şi pregătirea lor pentru noi activităţi 
Reabilitare termică a locuinţelor şi a clădirilor publice 
Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii şi utilităţilor publice 
Dezvoltarea sistemelor adecvate de management al deşeurilor 
Refacerea impactului negativ determinat de inundaţii 
Protejarea mediului 
Realizarea centralei de cogenerare  
Implementarea unor proiecte de utilizare a energiei regenerabile 
Formarea profesională în domeniul energiei durabile a personalului din 
administraţia locală 

 
 

E. Politica de îmbunătăţire a infrastructurii sociale 
 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea infrastructurii sociale E.1 
 

E.2 
 

E.3 
 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare, echipare a infrastructurii serviciilor 
sociale 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă 
Reabilitare, modernizare, dezvoltare, echipare a infrastructurii educaţionale 
preuniversitare şi a celei pentru formare profesională continuă 
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E.4 
E.5 
E.6 
E.7 

Îmbunătăţirea aptitudinilor şi a nivelului de educaţie a grupurilor vulnerabile 
Promovarea egalităţii de şanse prin campanii de conştientizare 
Realizarea unor cămine pentru persoane vârstnice 
Realizarea unor centre pentru îngrijire paleativă 

 
 

F. Politica de dezvoltare a mediului de afaceri 
 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltarea IMM-urilor F.1 
F.2 

 
F.3 

 
F.4 
F.5 
F.6 

Reabilitarea zonei industriale abandonate (SC TERMO SRL) 
Dezvoltarea unui centru de afaceri în scopul impulsionării şi susţinerii 
mediului de afaceri local 
Dezvoltarea unui parc industrial în scopul atragerii unor investitori puternici şi 
crearea de noi locuri de muncă 
Promovarea oportunităţilor investiţionale 
Încurajarea investiţiilor în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicării 
Acordarea de facilităţi fiscale pentru investitori 

 
 

G. Politica de sprijinire a dezvoltării urbane durabile 
 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Realizarea unor proiecte care să vizeze G.1 Conştientizarea populaţiei privind dezvoltarea durabilă 
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dezvoltarea durabilă a municipiului 
Oneşti, privind iluminatul public, 
reabilitarea unităţilor de învăţământ, 
reabilitarea Spitalului municipal  

G.2 
 

G.3 
 

G.4 
 
 

Realizarea unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea durabilă a 
municipiului Oneşti 
Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice 
de impactul negativ asupra mediului 
Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, 
diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de 
orice fel 

 
 

H. Politica de dezvoltare a turismului local şi zonal 
 

 
Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 

Dezvoltare turistică H.1 
 

H.2 
 

H.3 
H.4 

 
H.5 
H.6 

Dezvoltarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a 
resurselor naturale cu potenţial turistic 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural istoric şi 
modernizarea infrastructurilor conexe ca motor al dezvoltării economice 
Dezvoltarea unor centre de informare turistică 
Crearea de produse turistice şi promovarea serviciilor de calitate si a 
obiectivelor turistice din zona  
Realizare zona de agrement Belci, Perchiu  
Modernizare zone de promenadă 
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I. Politica de promovare a turismului local şi zonal 

 
 

Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
Promovare turistică I.1 

I.2 
 

I.3 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 

Dezvoltarea unui centru de informare turistică 
Crearea unui brand local – organizarea unui concurs de soluţii pentru 
definirea unui slogan, siglă şi a unei prezentări a municipiului Oneşti 
Realizarea unor broşuri, cataloage, ghid turistic 
Participarea la târguri de turism 
Promovarea înfrăţirilor existene 
Crearea unui site cu specific turistic 
Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă 
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J. Politica de îmbunătăţire a calităţii vieţii 

 
 

Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
J.1 Sănătate J.1.1 

J.1.2 
J.1.3 
J.1.4 
J.1.5 

 
j.1.6 

Identificarea unor surse alternative de autofinanţare  a spitalului municipal 
Dezvoltarea unui centru paleativ 
Atragerea centrelor de sănătate private 
Valorificarea resurselor naturale în scop curativ 
Blocarea unei artere principale (în scopul îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei 
prin încurajarea mişcării şi alegerea unor mijloace alternative de deplasare ) 
Devierea traficului greu de pe Calea Marasesti prin realizarea unei variante 
ocolitoare prin cartierul TCR 

J.2 Cultură J.2.1 
 

J.2.2 
J.2.3 
J.2.4 

 
J.2.5 
J.2.6 

Dezvoltarea unui centru multifuncţional adecvat desfăşurării programelor 
cultural – sociale destinate copiilor şi tinerilor 
Dezvoltarea de evenimente locale cu caracter cultural 
Promovarea Agendei culturale a Oneştiului 
Transformarea Casei de Cultură în Centru Cultural cu finanţare proprie şi de 
la bugetul local 
Dezvoltarea unui teatru în aer liber 
Promovarea festivalului TI AMO 

J.3 Educaţie J.3.1 
 

J.3.2 
J.3.3 

Susţinerea învăţământului prin lecţii deschise şi lucrări practice, integrat în 
peisajul cultural şi istoric al Oneştiului 
Continuarea proiectelor privind dotarea  si reabilitarea şcolilor 
Susţinerea dezvoltării infrastructurii din sistemul educaţiei naţionale 
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J.3.4 Organizarea de manifestări şcolare, schimburi de experienţă între elevii 
şcolilor şi liceelor 
 

J.4 Sport J.4.1 
 

J.4.2 
 
 

J.4.3 

Dezvoltarea şi extinderea grădiniţelor cu profil de gimnastică în municipiul 
Oneşti 
Înfiinţarea unei universităţi cu profil sportiv, a unui centru universitar prin 
relocarea unităţilor de învăţământ care au fost desfiinţate şi modernizarea 
infrastructurii existente la standarde ridicate 
Transformarea Parcului Sportiv Municipal într-un complex sportiv 
 

J.5 Agrement local J.5.1 
J.5.2 
J.5.3 

 

Realizare complex Belci 
Realizare zona de promenada Casin 
Realizare zona de agrement acvatic (ştrand) 
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K. Politica de îmbunătăţire a mediului înconjurător 

 
 

Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
Protecţia mediului şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului (apă, aer, sol) 

K.1 
 

K.2 
K.3 

 
K.4 
K.5 

 
K.6 
H.7 
H.8 

Constituirea unor perdele de protecţie în jurul municipiului Oneşti, corelate cu 
reîntinerirea fondului forestier existent 
Colectarea selectivă a deşeurilor şi valorificarea acestora prin reciclare 
Dezvoltarea unor zone speciale pentru grătare şi nisiparea albiei râurilor 
existente pe teritoriul municipiului Oneşti 
Blocarea periodica unei artere principale (în scopul protecţiei calităţii aerului) 
Protejarea de noxe a populaţiei prin impunerea unor măsuri de modernizare a 
instalaţiilor poluante 
Încurajarea mersului cu bicicleta prin realizarea de piste pentru biciclişti 
Activităţi de conştientizare a populaţiei privind protecţia mediului 
Realizarea unei statii de transfer deseuri menajere si colectare selectiva a 
acestora 
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L. Politica de încurajare şi susţinere a societăţii civile în implicarea dezvoltării urbane 

 
 

Prioritate strategică  Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea societăţii civile L.1 

 
 

L.2 
L.3 

 
L.4 
L.5 

Dezvoltarea parteneriatelor între societatea civilă şi administraţia locală în 
organizarea de evenimente locale cu caracter permanent în scopul dezvoltării 
societăţii civile 
Conştientizarea rolului societăţii civile în dezvoltarea locală 
Reabilitarea zonei “Clubul elevilor” şi transformarea ei într-un centru al 
activitatilor extrascolare  
Sustinerea activitatilor ONG-urilor prin parteneriate cu administratia locala 
Organizarea unui concurs de proiecte “Cum vezi TU Oneştiul?” dedicat 
societăţii civile prin specialiştii în design, arhitectură şi amenajare a 
teritoriului, crearea unui eveniment public de prezentare a proiectului şi a 
unui site 
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IX. PLAN DE ACŢIUNE 

 
 
 
Proiectul nr. 1 

 
ZONA DE AGREMENT „BELCI” ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Amenajarea unor zone de agrement în municipiul Oneşti care să satisfacă atât cerinţele 

locuitorilor, cât şi ale turistilor.Se impune retrocedarea unor suprafete de teren si incheierea 
unor parteneriate cu Apele Romane , care sa sustina financiar refacerea barajului si a lacului 
de acumulare. 

Scopul proiectului Dezvoltarea zonelor de agrement si de asigurare a unei  rezervei de apa  pentru oras. 
Problema existentă Lipsa zonelor de agrement si sport nautic 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 30 mil. euro 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 7-10 
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Proiectul nr. 2 

 
ZONA DE AGREMENT „PERCHIU” ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Amenajarea unor zone de agrement, trasee turistice , în municipiul Oneşti care să satisfacă atât 

cerinţele locuitorilor, cât şi ale turistilor.  
Scopul proiectului Revitalizarea rezervaţiei naturale Perchiu, un punct turistic important al Oneştiului. 
Problema existentă Lipsa zonelor de agrement turistic şi nevalorificarea rezervaţiei naturale Perchiu 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 1 milion euro 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 5-10 
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Proiectul nr. 3 
 

AMENAJARE PATINOAR MUNICIPIUL ONEŞTI 
 
Descrierea proiectului Construirea şi amenajarea unui patinoar permanent  
Scopul proiectului Încurajarea activităţilor sportive de iarna  atât în rândul tinerilor, cât şi a adulţilor, dezvoltarea 

zonei de agrement şi recreere 
Problema existentă Lipsa unui patinoar 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 0,5 mil .euro 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 5-9 
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Proiectul nr. 4 

 
COMPLEX ACVATIC 

 
Descrierea proiectului Construirea şi amenajarea unui complex acvatic 
Scopul proiectului Încurajarea activităţilor sportive, centru de recreere 
Problema existentă Lipsa zonelor de agrement şi nevalorificarea rezervaţiei naturale Perchiu 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 1 mil. euro 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 3-5 
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Proiectul nr. 5 

 
AMENAJARE PISTĂ PENTRU BICICLIŞTI 

 
Descrierea proiectului Marcarea pistelor pentru biciclişti si realizarea unor piste noi  
Scopul proiectului Încurajarea activităţilor sportive (mişcare în aer liber), încurajarea  tipului de locomoţie cu  

 bicicleta şi protejarea mediului inconjurator  
Problema existentă Numar redus de piste  pentru biciclişti 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 300.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-6 
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Proiectul nr. 6 

 
AMENAJARE ZONA DE PROMENADĂ „CAŞIN” 

 
Descrierea proiectului Amenajarea trotuarelor şi spaţiilor verzi, montarea băncilor, etc 
Scopul proiectului Imbunatatirea circulatiei pietonilor si amenajarea unor zone de promenadă în municipiul Oneşti 
Problema existentă Starea degradata a unor trotuare si imbunatatirea aspectului unor spatii verzi perimetrale 

trotuarelor  
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 1.000.000,0 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 6-10 
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Proiectul nr. 7 

 
ÎMBUNĂTĂŢIRE ASPECT SCUARURI (ZONA VERDE) 

 
Descrierea proiectului Amenajarea şi îngrijirea zonelor verzi aparţinând scuarurilor 
Scopul proiectului Îmbunătăţirea aspectului municipiului si protejarea naturii  
Problema existentă Existenţa unor zone neamenajate sau amenajate parţial, prin completarea trandafirilor , nivelarea 

pamantului , inierbare, alte lucrari necesare. 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 500.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-5 
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Proiectul nr. 8 

 
MODERNIZAREA PIEŢEI CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Amenajarea pieţei din faţa Casei de Cultură a municipiului Oneşti (dalare, creare spaţii verzi, 

fântână arteziană) 
Scopul proiectului Îmbunătăţirea aspectului municipiului Oneşti 
Problema existentă Zona pieţei Casei de Cultură nu este amenajată corespunzător 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 400.000,0 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-3 
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Proiectul nr. 9 

 
REABILITAREA FÂNTÂNILOR ARTEZIENE DIN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Reabilitarea  fîntânilor  arteziene existente în municipiul Oneşti 
Scopul proiectului Îmbunătăţirea aspectului municipiului Oneşti 
Problema existentă Fântânile arteziene existente necesită lucrări de cosmetizare şi întreţinere 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 100.000,0 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-4 

 
 
 
 
 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

157  

 
 
 
 
 
 
Proiectul nr. 10 

 
CONSTRUIRE 500 DE APARTAMENTE PENTRU TINERI 

 
Descrierea proiectului Construirea unui complex de locuinţe care să cuprindă 500 apartamente destinate tinerilor 
Scopul proiectului Extinderea fondului locativ şi crearea unor condiţii de atragere si mentinere  a tinerilor în 

municipiul Oneşti 
Problema existentă Lipsa unui fond propriu de locuinţe sociale destinate tinerei generaţii 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 40.000.000,0 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-10 
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Proiectul nr. 11 

 
REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Reabilitarea Spitalului Municipal Oneşti 
Scopul proiectului Crearea condiţiilor standard de funcţionare a spitalului, reducerea consumurilor de apa, energie 

electrica, gaze naturale 
Problema existentă Spitalul Municipal Oneşti necesită lucrări de reabilitare  exterioara si interioara si de economisire 

a fondurilor alocate pentru utilitati 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 4.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-10 
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Proiectul nr. 12 

 
AMENAJAREA TERENURILOR DE BASCHET ÎN INCINTA BLOCURILOR 

 
Descrierea proiectului Amenajarea in incitele blocurilor a unor  terenuril de baschet, tenis de masa  
Scopul proiectului Încurajarea activităţilor sportive şi amenajarea incintelor dintre blocuri pentru oferirea 

oportunitatii desfasurarii sportului in timpul liber 
Problema existentă Incintele blocurilor nu au amenajate spatii  cu  pentru desfasurarea activitatilor sportive de catre 

copii  , neexistand sport de  ,,masa”, in oras. 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 100.000,0 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-10 
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Proiectul nr. 13 

 
FINALIZAREA CATEDRALEI ORTODOXE „POGORÂREA SFÂNTULUI DUH” 

 
Descrierea proiectului Realizarea lucrărilor de finalizare a catedralei ortodoxe ,,Pogorarea Duhului Sfânt”  
Scopul proiectului Finalizarea construirii catedralei ortodoxe, inceputa in anul 1999. 
Problema existentă Lipsa  unui edificiu de cult reprezentativ pentru municipiul Onesti 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 4.000.000,0 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-10 
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Proiectul nr. 14 

 
MODERNIZARE COMPLEX „BISERICA LUI ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” DIN BORZEŞTI 

 
Descrierea proiectului Modernizarea complexului „Biserica lui Ştefan cel Mare şi Sfânt” prin executarea unor lucrări 

privind amenajari exterioare 
Scopul proiectului Reamenajarea complexului bisericesc Borzeşti, un punct important de atracţie al municipiului 

Oneşti, prin refacerea treptelor de acces , refacerea  incintei din jurul monumentului, a 
imprejmuirii , a iluminatului public si ornamental, dotarea cu banci, cosuri de gunoi, instalatie 
de sonorizare, jardiniere,acces pietonal, refacere spatii verzi.  

Problema existentă Starea   de degradare a aleilor si platformei, a imprejmuirii , lipsa mobilierului urban,  
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 100.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 
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Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

 Anul 2-6 

 
Proiectul nr. 15 

 
AMENAJAREA TROTUARELOR DIN CARTIERUL BORZEŞTI AL MUNICIPIULUIONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Amenajarea trotuarelor pe partea stânga/dreapta a străzilor din cartierul Borzeşti 
Scopul proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii pietonale în cartierului Borzeşti 
Problema existentă Trotuarele existente nu sunt amenajate corespunzător sau lipsesc. 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 50.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-6 

Indicatori 3000 mp 
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Proiectul nr. 16 

 
MODERNIZAREA STRĂZILOR ÎN CARTIERELE: SLOBOZIA, BORZEŞTI, CUCIUR, 6 MARTIE, BUHOCI, 

PRECUM ŞI ALTE STRĂZI DIN MUNICIPIUL ONEŞTI 
 

Descrierea proiectului Executarea lucrărilor de modernizare a străzilor din cartierele Slobozia, 6 Martie, Buhoci, 
Cuciur, Borzesti, si a strazilor din zona Talpau 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii stradale a municipiului Oneşti 
Problema existentă Reţeaua stradală din cartierele amintite nu corespunde din punct de vedere tehnic desfăşurării 

unui trafic civilizat 
Studii existente Starea degradata a carosabilului  
Valoare estimată 7.000.000,0 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-8 
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Proiectul nr. 17 

 
REALIZARE CIMITIR NOU ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Achizitia  unui teren adecvat si amenajarea unui cimitir  
Scopul proiectului Amenajarea unui nou cimitir  
Problema existentă Insuficienţa locurilor de inhumare in cimitirele existente 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 400.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-8 
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Proiectul nr. 18 

 
MODERNIZARE CAPELĂ „RED” ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Modernizarea capelei „RED”  
Scopul proiectului Modernizarea capelei RED, prin reamenajarea spatiului interior, dotarea cu mobilier specific, 

refacere instalatie electrica, refacere invelitoare, reabilitare fatada. 
Problema existentă Stare avansata de degradare 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 1.500.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-8 
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Proiectul nr. 19 

 
MODERNIZARE ŞCOLILE: 

„Ştefan Cel Mare”, Nr. 1, „Ghiţă Mocanu”, Colegiul tehnic „Petru Poni”, Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” 
 

Descrierea proiectului Modernizarea scolilor „Ştefan Cel Mare”, Nr. 1, „Ghiţă Mocanu”, Colegiul tehnic „Petru Poni”, 
Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” 
 

Scopul proiectului Modernizarea scolilor la standardele  moderne actuale de functionare 
Problema existentă Starea de degradare a imobilelor si a dotarilor 
Studii existente Sondaj de opinie, studii de fezabilitate 
Valoare estimată 50.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-9 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
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Proiectul nr. 20 

 
MODERNIZARE GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT 

 
Descrierea proiectului Realizarea lucrărilor de modernizare a grădiniţelor cu program prelungit din municipiul Oneşti  
Scopul proiectului Crearea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor educaţionale  
Problema existentă Atat din punct dde vedere arhitectural cat si functional , sunt invechite si depasite fizic si moral 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 5.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-8 
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Proiectul nr. 21 
 

PASAJ INFERIOR PE DN 11 SUB CF ADJUD - CICEU” 
 

Descrierea proiectului Construirea unui pasaj inferior pe drumul naţional DN 11,  sub calea ferată Adjud – Ciceu 
 

Scopul proiectului Fluidizarea traficului pe DN 11 
Problema existentă Reducerea stoparii traficului la trecerea la nivel cu calea ferata Adjud-Ciceu , pe DN  11 
Studii existente Proiect tehnic 
Valoare estimată 6.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2 - 10 
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Proiectul nr. 22 
 

REABILITARE STRADA INDUSTRIILOR DIN MUNICIPIUL ONEŞTI 
 

Descrierea proiectului Reabilitare străzii Industriilor pe o distanţă de 15 km 
Scopul proiectului Modernizarea infrastructurii municipiului Oneşti 
Problema existentă Strada Industriilor nu corespunde în prezent 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 1.500.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-9 
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Proiectul nr. 23 
 

MONTARE INDICATOARE RUTIERE ŞI PLĂCUŢE DE IDENTIFICARE A STRĂZILOR ŞI IMOBILELOR ÎN 
MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Montarea de indicatoare rutiere şi de orientare, a plăcuţelor de identificare a străzilor şi a 

imobilelor din municipiul Oneşti 
Scopul proiectului Modernizarea ansamblului de indicatoare si completarea cu indicatoare lipsa 
Problema existentă Lipsa sau existenţa necorespunzătoare a indicatoarelor şi a plăcuţelor de identificare a străzilor şi 

imobilelor 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 100.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-5 
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Proiectul nr. 24 
 

REALIZARE PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 
 

Descrierea proiectului Amenajarea spaţiilor destinate parcărilor 
Scopul proiectului Crearea locurilor de parcare 
Problema existentă Lipsa spatiilor de parcare datorita cresterii numarului de autoturisme in oras 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 4.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-10 
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Proiectul nr. 25 
 

REABILITAREA PARCĂRILOR DEGRADATE ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 
 

Descrierea proiectului Reabilitarea parcărilor existente (asfaltare, înlocuirea bordurilor, delimitarea spaţiului de 
parcare, montare indicatoare) 

Scopul proiectului Reabilitarea parcărilor existente şi modernizarea aspectului urban 
Problema existentă O parte din parcările existente au nevoie de reabilitare pentru a oferi condiţii optime şi locuri 

de parcare moderne 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 3.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-10 
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Proiectul nr. 26 
 

ÎNLOCUIRE MOBILIER URBAN ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 
 

Descrierea proiectului Înlocuirea mobilierul urban  
Scopul proiectului Estetizarea străzilor şi parcurilor din punct de vedere a mobilierului urban 
Problema existentă O parte din mobilierul urban existent este degradat sau  este necesar a se completa 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 300.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-10 
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Proiectul nr. 27 
 

EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN CARTIERUL BORZEŞTI 
 

Descrierea proiectului Extinderea reţelei de canalizare în cartierul Borzeşti cu 8 km 
Scopul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi în cartierul Borzeşti 
Problema existentă Inexistenţa reţelei de canalizare în întreg cartierul Borzeşti 
Studii existente Master Plan 
Valoare estimată 2.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 1-10 
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Proiectul nr. 28 
 

EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN CARTIERUL SLOBOZIA 
 

Descrierea proiectului Extinderea reţelei de canalizare în cartierul Slobozia cu 10 km 
Scopul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi în cartierul Slobozia 
Problema existentă Inexistenţa reţelei de canalizare în întreg cartierul Slobozia 
Studii existente Proiect tehnic 
Valoare estimată 1.500.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-10 
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Proiectul nr. 29 
 

APĂRARE DE MALURI PE RÂUL CAŞIN ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 
 

Descrierea proiectului Apararea  malurilor râului Caşin pe o distanţă de 1 km 
Scopul proiectului Realizarea digurilor de protecţie pentru  prevenirea inundaţiilor 
Problema existentă Există zone cu risc de producere a inundaţiilor 
Studii existente Studii de fezabilitate 
Valoare estimată 1.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-10 
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Proiectul nr. 30 
 

PUNTE PESTE RÂUL OITUZ ÎN CARTIERUL 6 MARTIE 
 

Descrierea proiectului Construirea unei punţi în cartierul 6 Martie peste râul Oituz cu o deschidere de 32 m 
Scopul proiectului Realizarea căii de acces peste râul Oituz în cartierul 8 Martie, inclusiv aparari de mal pe o 

lungime de 1 km 
Problema existentă În prezent, infrastructura puntii metalice este afectata de viitura  si nu mai prezinta siguranta 

in exploatare 
Studii existente Proiect tehnic 
Valoare estimată 900.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-10 
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Proiectul nr. 31 
 

MODERNIZARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 
 

Descrierea proiectului Modernizarea reţelei de alimentare cu apă prin înlocuirea conductelor degradate 
Scopul proiectului Modernizarea infrastructurii de utilităţi 
Problema existentă Reţeaua actuală de alimentare cu apă a municipiului Oneşti este subdimensionată , conductele 

principale sunt învechite şi din materile improprii transportului apei şi menţinerii calităţii apei 
Studii existente Studiu de fezabilitate 
Valoare estimată 3.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

179  

 
Proiectul nr. 32 

 
REALIZAREA  CELEI DE A DOUA SURSE DE APĂ POTABILĂ A MUNICIPIULUI ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Realizarea unei noi surse de apa pentru alimentarea municipiului Onesti, din raul Casin  
Scopul proiectului Construirea unui sistem adiţional, o a doua reţea de aducţiune apă potabilă alta decat cea de la  

Valea Uzului  
Problema existentă Stoparea opririlor repetate a apei din cauza frecventelor avarii la reţeaua existentă 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 20.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

Anul 2-10 
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Proiectul nr. 33 

 
MODERNIZARE STAŢIA DE TRATARE A APEI CUCIUR 

 
Descrierea proiectului Modernizarea staţiei de tratare a apei Cuciur  
Scopul proiectului Obtinerea unei ape potabile de o calitate corespunzatoare consumului uman 
Problema existentă Rezervoare de apa  depasite moral, laborator de analiza  invechit, trasee de apa vechi si 

deteriorate 
Studii existente Studiu de fezabilitate 
Valoare estimată 1.500.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 2-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

181  

 
Proiectul nr. 34 

 
MODERNIZARE „BAZAR” ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Modernizarea zonei de bazar prin construirea unor spatii moderne  
Scopul proiectului Eliminarea spatiilor de vanzare improvizate si a aspectului  dezordonat al zonei 
Problema existentă Lipsa unui plan coordonator de amenajare a zonei  si a surselor de finantare a permis 

amplasarea unor tonete provizorii  care prezinta aspectul unei aglomerari comerciale 
nefunctionale  

Studii existente Sondaj de opinie  
Valoare estimată 3.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 6-10 
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Proiectul nr. 35 

 
APĂRARE DE MALURI PE RÂUL TROTUŞ ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Îndiguirea malurilor râului Trotuş pe o distanţă de 1 km 

Scopul proiectului Realizarea digurilor de protecţie pentru prevenirea inundaţiilor 
Problema existentă Există zone cu risc de producere a inundaţiilor 
Studii existente Proiect tehnic 
Valoare estimată 1.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 2-10 
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Proiectul nr. 36 

 
EXTINDERE LA 4 BENZI A PODULUI PESTE RÂUL TROTUŞ ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Consolidarea podului peste rîul Trotuş şi extinderea acestuia cu câte o bandă pe sens 
Scopul proiectului Fluidizarea traficului rutier 
Problema existentă În prezent, datorita opririi traficului la trecerea la nivel  cu calea ferata Adjud –Ciceu, peste 

DN 11,coloana de autovehicule stationeaza pe pod, blocand accesul catre Tg. Ocna. Podul  
prezinta degradari care impun consolidarea sa. 

Studii existente Proiect tehnic 
Valoare estimată 2.500.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 2-10 
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Proiectul nr. 37 

 
REALIZARE VARIANTA OCOLITOARE A  MUNICIPIULUI ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Realizarea unei linii de centură a municipiului Oneşti, si a unui pod peste raul Trotus  in zona 

OBOR 
Scopul proiectului Diminuarea traficului greu şi de tranzit şi poluării fonice şi cu gaze a municipiului Oneşti 
Problema existentă În prezent municipiul Oneşti nu dispune de o variantă ocolitoare, traficul greu producand 

avarierea  rapida a strazilor, a blocurilor si disconfortul locatarilor din zonele de trafic 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 20.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 5- 10 
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Proiectul nr. 38 

 
REABILITAREA TERMICĂ A LOCUINŢELOR DIN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Reabilitarea termică a locuinţelor prin programele naţionale existente , la cererea asociaţiilor 

de proprietari 
Scopul proiectului Diminuarea costurilor de întreţinere şi creşterea gradului de confort termic al locuinţelor 
Problema existentă Costuri mari la întreţinere 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 10.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 2-10 
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Proiectul nr. 39 

 
REABILITAREA TERMICĂ A OBIECTIVELOR SOCIALE DIN MUNICIPIULUI ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Reabilitarea termică a obiectivelor sociale prin programele naţionale existente  
Scopul proiectului Diminuarea costurilor de întreţinere şi creşterea gradului de confort termic al clîdirilor 
Problema existentă Costuri mari la întreţinere 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 20.000.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 2-10 
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Proiectul nr. 40 

 
AMENAJARE 30 LOCUINŢE FAMILIALE PENTRU COPIII PROVENIŢI DIN CENTRE SOCIALE 

 
Descrierea proiectului Amenajarea unor locuinţe de tip familial destinate copiilor din centrele sociale din municipiul 

Oneşti 
Scopul proiectului Crearea unor spaţii adecvate, familiale, cu toate condiţiile necesare în vederea integrării 

copiilor din centrele sociale şi pregătirii lor pentru viaţa din afara centrelor 
Problema existentă În prezent copii peste 18 ani  din centrele de copii nu au  asigurata o locuinta 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 4.000.000 LEI 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 2-10 
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Proiectul nr. 41 

 
CENTRU DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Realizarea unui centru de afaceri, care sa permita organizarea unui  targ de job-uri, activitati 

de promovare a productiei din zona, etc. 
Scopul proiectului Impulsionarea şi susţinerea mediului de afaceri local 
Problema existentă Inexistenţa unui centru de afaceri capabil să ofere facilităţi IMM-urilor locale 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 2.500.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 5-10 
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Proiectul nr. 42 

 
CENTRU PALEATIV ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 

 
Descrierea proiectului Realizarea unui centru paleativ în municipiul Oneşti, in cadrul Spitalului municipal Onesti 
Scopul proiectului Asigurarea unor condiţii bune de viaţă pentru persoanele aflate în stare avansată de boală 
Problema existentă Inexistenţa unui astfel de centru 
Studii existente Sondaj de opinie 
Valoare estimată 600.000 lei 
Posibile surse de finanţare Buget propriu 

Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare 

An 1-7 
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X. MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 
 
 
 
 Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a proiectelor, programelor şi politicilor 
prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi 
impactului acestora relative la dezvoltarea comunităţii. 
 
 Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat 
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate 
 
 Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare 
şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând 
responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan 
instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 
 

► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 
► agenţii economici 
► societatea civilă 
► locuitorii comunei 
► structure externe (instituţii judeţene) 

 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

191  

 
 Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 
 
A. Adoptarea  
 În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera recomandările 
primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea aprobării. 
 
B. Implementarea 
 În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele concrete de implementare. Fiecare 
proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi 
partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare. 
 
C. Monitorizare 
 Echipa de implementare va evalua aspecte precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu, performanţele personalului 
angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: 
activitatea, informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii 
informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul 
indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare. 
 Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în componenţă reprezentanţii tuturor 
factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 
◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei; 
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 
◘ secretariat. 
 
 



 
 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
 

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală” 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 

 

192  

D. Evaluarea implementării strategiei 
 Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de implementare şi, funcţie 
de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare. 
 
E. Analiza impactului 
 Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influenţează criteriile de 
performanţăprivind fezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua studii de impact de specialitate inaintea începerii unui 
proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea proiectului. 
 
 Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic un raport asupra stadiului de 
implementare a proiectelor. 
 

 
XI. PARTENERIATE OPORTUNE 

 
 

Deoarece numeroase activităţi isi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate, se propune pentru următoarea 
perioadă, încheierea unor parteneriate cu: 

 
- alte administraţii publice; 
- instituţii de învăţământ; 
- ONG-uri; 
- agenţi economici. 
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XII. CONCLUZII 

 
 

Dezvoltarea municipiului Oneşti nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, ci ţine şi de voinţa şi 
capacitatea comunităţii locale de a se implica  activ in realizarea  obiectivelor  strategice. 
 Strategia de dezvoltare a Municipiului Oneşti pentru perioada 2012-2022, va folosi drept suport la dezvoltarea durabilă 
a municipiului prin realizarea Planului de măsuri şi vizează creşterea calităţii vieţii în comunitatea oneşteană, un element 
indispensabil pentru existenţa viitoare a localităţii. 

Municipiul Oneşti se confruntă cu problemele specifice unui oraş în plină dezvoltare şi autorităţile locale trebuie să îşi 
asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează în 
comparaţie cu alţi competitori, şi anume: industria petrochimică, tradiţia sportivă (care este recunoscută pe plan mondial în 
special datorită gimnastei Nadiei Comăneci şi care este susţinută de o bază sportivă modernă), activităţile culturale intense, o 
identitate istorică în stransă legătură cu numele lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, servicii de calitate, obiective turistice în zonă, 
administraţie competentă etc). 
 Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare nerambursabile care pot fi atrase 
deoarece, bugetul local nu are capacitatea de a susţine realizarea in totalitate a acestora , dar se poate beneficia de oportunităţile 
financiare oferite de Uniunea Europeană. 

Ca o concluzie, se poate menţiona că Strategia elaborată este realizabilă în condiţiile precizate şi se va adapta cerinţelor 
şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă şi aplicabilă. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ONEŞTI 
Ing. Emil Lemnaru 

SECRETARUL MUNICIPIULUI ONEŞTI 
Jr. Daniel Spânu 
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