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MUNICIPIUL ONESTI                 

DIRECTIA DE DEZVOLTARE LOCALA 

SERVICIUL ACCESARE FONDURI SI  IMPLEMENTARE  PROIECTE       

Nr. 4866/27.01.2021 

                                                                                                           APROBAT, 

                                                                                                              PRIMAR, 

                                                                                       VICTOR LAURENTIU NEGHINA 

           

           NOTĂ CONCEPTUALĂ  
 

CAP. I             INFORMATII GENERALE 
     
1.1 Denumirea obiectivului de investiţii :Modernizare infrastructura in zona cuprinsa 
intre strazile Emil Rebreanu, George Bacovia, Libertatii –tronson I, din Municipiul Onesti 
1.2 Ordonator principal de credite/investitor  - Municipiul Onesti 
1.3  Ordonator de credite (secundar/terţiar)  - nu este cazul 
1.4          Beneficiarul investiţiei  -  Municipiul Onesti,  
1.5         Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus   
        Se intentioneaza depunerea documentatiei in faza DALI,  vederea reabilitarii 
infrastructurii , cu fonduri nerambursabile, pentru asigurarea unor conditii optime  de 
transport atat rutier cat si pietonal. 
 
Obiectul achizitiei este elaborarea urmatoarelor documentatii tehnice  : 
- DALI 
- Studiu de trafic  
- Expertiza tehnica 
- Documentatii  obtinere avize inclusiv Documentatie  pentru Certificat de urbanism  

   2.1. Scurtă prezentare privind:   

a) deficienţe ale situaţiei actuale;  
 
 
Municipiul Onesti este un oras  relativ nou, a carui infrastructura a fost dezvoltata in etape , 
odata cu extinderea orasului. Zona propusa  a fi modernizata face parte din Cartierul Libertatii 
si a fost construita in perioada 1970-1975. Atat retelele edilitare cat si blocurile de locuinte, 
trama stradala , parcajele si spatiile verzi au fost realizate in aceasta perioada. In timp, 
infrastructura rutiera s-a dezvoltat prin amenajarea unor noi spatii de parcare si trotuare. 
Strazile au fost reparate sau reabilitate  fara a li se modifica configuratia initiala. In prezent 
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traficul a crescut si acestea au devenit  greu accesibile , fapt care impune luarea unor masuri 
pentru a descongestiona zonele aglomerate. 
 
 Strazile care fac obiectul acestui proiect sunt urmatoarele: 
1.Strada Emil Rebreanu 
2.Strada George Bacovia 
3.Strada Libertatii , tronson I 
4.Strada Saturn 
5.Strada Apollo 
6.Strada Venus 
7. Strada Culturii 
8. Strada Jupiter 
9. Strada Aurora 
10.George Calinescu 
  Strazile enumerate au o infrastructura rutiera  din asfalt,  cu grade de uzura diferite,  
deoarece au fost reparate sau intretinute in mod diferit, in diferite perioade de timp, astfel 
incat unele se prezinta intr-o stare mai buna sau mai rea decat altele. 
  Ele se se fla intr-o zona rezidentiala si deservesc  cetatenii din blocuri de locuinte cu 
regim de inaltime variabil, de la P+4 Etaje la P+ 10 Etaje, precum si spatii comerciale si 
institutii de invatamant. Fiecare strada are trotuare pe ambele parti ,  si parcari amenajate   
atat la limita strazilor cat si in incintele aferente. 
Intre trotuare si partea carosabila , pe strada Emil Rebreanu si Libertatii – tronson I se afla un 
scuar verde. 
Intre strazi , sau trotuare si blocuri se gasesc spatii verzii , a caror stare nu este 
corespunzatoare destinatiei.  
      Dat fiind numarul mare de persoane care  locuiesc in acest cartier, fiind o concentrare 
mare de blocuri cu regim de inaltime peste 8 etaje, exista si un numar mare de autoturisme  
pentru care  nu sunt locuri de parcare.Aceasta situatie creeaza dispute intre locatari si 
nemultumiri legate de administratia publica. 
Spatiile de joaca au echipamente de joc invechite. Au fost inlocuite unele dintre ele dar se 
solicita amenajarea unor spatii de joaca  pentru copii si de recreere pentru toate 
varstele.Iluminatul public urmeaza trama stradala si este prevazut cu becuri cu 
incandescenta. Nu exista iluminat ornamental. Masinile parcheaza pe spatiul verde. 
Trotuarele au imbracamintea degradata 
 
       Proiectul propune reabilitarea integrala si unitara a  infrastructurii zonei cuprinsa intre 
strazile Emil Rebreanu, Libertatii –Tronson I, George Bacovia , Mercur si Culturii,  fara a 
include si reabilitarea carosabilului si trotuarelor aferente  strazii Mercur tronson I si a 
carosabilului strazii Libertatii - Tronson I , care fac obiectul unor alte contracte  de proiectare. 
Mobilierul urban din zona  este  in mare parte deteriorat, invechit si necesita inlocuire si 
completare. 
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b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;  - 
- imbunatatirea  calitatii conditiilor in care se desfasoara activitatea de transport pietonal si 
rutier 
- cresterea gradului de satisfactie al utilizatorilor 
- asigurarea  conditiilor  de securitate fizica  
- imbunatatirea aspectului zonei 
- degrevarea bugetului local de sumele necesare realizarii investitiei , in cazul finantarii 
nerambursabile a proiectului. 
- cresterea calitatii spatiilor verzi 
c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.   
- stare de nemultumire a locuitorilor zonei 
- posibilitatea producerii unor accidente cauzate de infrastructura necorespunzatoare  
- pastrarea unui aspect invechit si degradat al intregii zone 
- ingreunarea traficului in zona 
- necesitatea alocarii unor fonduri de la bugetul local pentru rezolvarea aspectelor mentionate 

   2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 
similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii 
realizării obiectivului de investiţii propus   

- Municipiul Onesti a depus in anul 2020 , in cadrul POR 2014-2020, Aza 13,un proiect similar, 
respective  o Cerere de finantare cu fonduri nerambursabile , cu titlul ,,Imbunatatirea 
calitatii vietii  populatiei din Romania-Proiect Municipiul Onesti”, care are 2 obiecte 
distincte: 
Proiect 1- Modernizarea infrastructurii din zona Orizont, municipiul Onesti 
Proiect 2- Reabilitarea, modernizarea si dotarea Bibliotecii municipale  ,,Radu Rosetti”, 
municipiul Onesti,  
 
- Proiectul nr. 1- Modernizarea infrastructurii din zona Orizont, municipiul Onesti 
 cuprinde activitati  similar de  modernizare  a strazii Mercur - tronson I si a Pietei Casei de 
cultura. Atat strada Mercur cat si Piata Casei de cultura se afla in zona Orizont, zona limitrofa a 
perimetrului  proiectului care face obiectul acestei achizitii.  
 
Strada Mercur  se intersecteaza cu strada Venus care , la randul ei se intersecteaza cu strada 
Emil Rebreanu. 
 
In acest context, modernizarea  infrastructurii din zona Orizont va scoate in evidenta si mai 
mult neajunsurile si starea de degradare a zonei  de interventie a proiectului propus a se 
realiza prin aceasta achizitie, datorita apropierii zonelor celor 2 proiecte. 
 

   2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, 
aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus   

- Strategia de dezvoltare locala a municipiului Onesti , pentru perioada 2017-2022. 
Reabilitarea obiectivului , nu este conditionata de alte obiective din strategia locala , nationala 
sau regionala. 

   2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română 
la realizarea obiectivului de investiţii   
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- Nu este cazul 

   2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei   

- Imbunatatirea infrastructurii  municipiului Onesti 

   3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice   

   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, 
după caz:   

   - costurile  unor investiţii similare realizate anterior 

     Se intentioneaza realizarea lucrarilor  din finantari nerambursabile,  Partea de cofinantare  
va fi  de 2% din valoarea de investitie si poate fi suportata din fonduri ale bugetului local. 

   3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în 
funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea 
avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege  . 

 Estimarea  valorii serviciilor de proiectare a fost realizata .Conform unor contracte de 
prestari servicii de proiectare  similar, atribuite ,  identificate in SEAP, astfel: 

DALI - 50.000 lei , fara TVA ( inclusiv studiu topo cu viza OCPI  si studio geo) 
Studiu de trafic      - 12.000 lei, fara TVA 
Expertiza tehnica      - 12.000 lei,  fara TVA 
Total : 74.000 lei , fara TVA, respectiv   99.960 lei , inclusiv TVA  
Etapa a II-a – Actualizare documentație conform cerințe finanțator – 10.000 lei, fără TVA 
Total Etapa I + Etapa a II-a: 84.000 lei, fără TVA 
    3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)  . 

Pentru aceasta faza de proiectare, cheltuielile se vor suporta de la bugetul local. 

Sursa de finantare  - Buget local 

   4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 
existente   

-regimul juridic al terenului si cladirii - domeniul public al municipiului Onesti 

   5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investiţii:   

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);   
Terenul este orizontal, fara declivitati si se afla amplasat  in partea de sud a orasului, in zona 
delimitata de strazile Libertatii, Emil Rebreanu, Mercur, Culturii, Belvedere,George Bacovia. 
Suprafata  estimativa a terenului este de  
 
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;   
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- la Est   -  Strada George Calinescu 
- la Nord-  Strada Mercur 
- la Vest -  Strada George Bacovia 
- la Sud -  Strada  Libertatii  
 
c). surse de poluare existente în zonă;   
- nu este cazul 

d ).   particularităţi de relief;   

- teren plat, acces facil atat auto cat si pietonal, exista parcari  in zona. 
c) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;   
- exista retea de apa, retea de canalizare menajera,  retea de canalizare pluviala,  retele de 
energie electrica, gaze, CATV, telefonie fixa, internet. 
d) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;   
- exista retele edilitare  pe amplasamentul proiectului dar  in aceasta faza nu se poate 
determina necesitatea relocarii, intrucat nu se intervine asupra lor. 
e) posibile obligaţii de servitute;  
-  nu este cazul  
f) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, 
după caz;   
- Exista un  proiect aflat in implementare care prevede inlocuirea si modernizarea retelelor de 
apa potabila si apa uzata  cu  activitati. Interventii  care pot afecta amplasamentul proiectului. 
Acest proiect este gestionat de catre operatorul de apa al Municipiului Onesti, SC  RAJA SA 
CONSTANTA. 

   i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism 
aferent;   

- PUG existent-  zona rezidentiala, UTR 6 Cartier  Libertatii 
- UTR 6 este cuprinsa intre strada Libertatii, Mercur,George Calinescu si Belvedere si este 
adiacent centrului civic. .  
Subzone functionale 
- Subzona predominanta rezidentiala cu  cladiri cu mai mult de 3 niveluri (L1) 
- Obiective de utilitate publica, comerciale ISco 
Functiunea dominanta a zonei 
- Este o unitate teritoriala  complexa predominant rezidentiala cu locuinte colective in blocuri 
de locuit cu un regim de inaltime mai mare de P+3 
- Functiuni complementare 
- Comert si servicii 
- Spatii verzi amenajate 
- Accese pietonale, carosabile, parcaje 
Utilizari premise 
- Comert si servicii sociale 
- Completari, modernizari , reparatii capitale si extinderi in toate subzonele 
- Amenajare spatii verzi 
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- Accese pietonale, carosabile si parcaje 
Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje , spatii verzi, imprejmuiri 
Proiectul nu se vor afecta spatiile verzi. Se va lua in considerare imbunatatirea calitatii 
acestora.Amenajarea de parcari  noi se va face pe terenuri degradate. 
g) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 
existenţei unor zone protejate.   
- Nu este cazul 

   6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 
funcţional:   

a) destinaţie şi funcţiuni;  - Proiectul  prin obiectivele propuse are destinatia de 
imbunatati calitatea infrastructurii  dintr-o zona  a  cartierului Libertatii , delimitata de strada 
George Bacovia, strada Mercur si George Calinescu. 
 
  Din punct de vedere functional, obiectivul de investitii propus imbunatateste  
infrastructura rutiera, pietonala si spatii verzi 

 
b)   caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;   
Descrierea fiecarei strazi si a incintelor aferente, care fac obiectul proiectului propus: 
 
1.Strada Emil Rebreanu- are imbracaminte din asfalt, trotuar pe ambele parti. 
Exista parcari care deservesc locatarii   blocurilor din strada Emil Rebreanu cat si cele 
neamenajate care deservesc locatariiblocurilor de pe strada George Calinescu. 
Lungime  carosabil-379,4 ml 
Latime carosabil- 7,00 ml 
Latime trotuare -3-3,5 m 
Se intentioneaza latirea strazii pentru crearea unor spatii de parcare suplimentare , 
reconfigurarea trotuarelor., a aleilor pietonale si a parcarilor existente, prin cresterea 
numarului locurilor de parcare. Amenajare foisor, iluminat public, amenajare spatii  verzi, 
mobilier urban. 
 
2.Strada George Bacovia- are imbracaminte din asfalt, trotuare, spatii de  parcare adiacente. 
Tronson propus pentru reabilitare / modernizare de la interesectia cu  strada Libertatii la 
intersectia cu strada Pietei. 
Lungime  carosabil-650,00 ml 
Latime carosabil- 7,00 ml 
Latime trotuare -3-3,5 m 
Se reabiliteaza aleile pietonale catre blocuri, care sunt degradate, spatiile verzi , carosabilul, 
care are imbracaminte din asfalt. Si trotuarele aferente. Se analizeaza posibilitatea amenajarii 
unei statii de autobuz . 
 
3.Strada Saturn are imbracaminte din asfalt, trotuar  cu imbracaminte din asfalt. 
Exista parcari care deservesc locatarii   blocurilor din strada Saturn, care necesita reabilitare / 
reparatii. Se va analiza posibilitatea amenajarii unor parcari noi  Starea carosabilului si a 
trotuarelor este necorespunzatoare. 
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Spatii verzi neamenajate, mobilier urban minimal deteriorat. 
Alei pietonale degradate. Nu exista tablite indicatoare cu numele strazilor, amplasate in 
intersectii, cee ace ingreuneaza identficarea strazii cautate. 
 
4.Strada Aurora  
 Carosabilul a fost supus unor lucrari de intretinere in 2017, dar  in prezent au aparut fisuri si 
desprinderi ale imbracamintii din asfalt in cateva zone. 
Trotuarul trebuie completat si reparat. Se analizeaza posibilitatea amenajarii unor locuri de 
parcare  suplimentare. 
Mobilier urban existent  minimal ( banci, cosuri de gunoi) . Exista un spatiu de joaca  si o 
scoala  gimnaziala in zona, frecventata de un numar estimat de 300 elevi si profesori.  Se 
solicita o atentie deosebita amenajarii spatiului verde din zona cuprinsa intre blocurile de 
strada George Bacovia si strada Aurora. Se solicita asigurarea iluminatului public 
corespunzator in zona. Nu exista tablite indicatoare cu numele strazilor, amplasate in 
intersectii, cee ace ingreuneaza identficarea strazii cautate. 
 
5. Strada Jupiter 
Carosabilul a fost supus unor lucrari de intretinere in anii anteriori, dar  in prezent au aparut 
fisuri si desprinderi ale imbracamintii din asfalt in cateva zone. 
Trotuarele sunt  asfaltate si in mare parte degradate. Se analizeaza posibilitatea amenajarii 
unor locuri de parcare . 
Exista mobilier urban minimal in stare necorespunzatoare ( banci, cosuri de gunoi). Se solicita 
o atentie deosebita amenajarii spatiului verde  disponibil. Aleile de acces in blocuri sunt 
deteriorate. E o zona aglomerata din punct de vedere urbanistic. Nu exista tablite indicatoare 
cu numele strazilor, amplasate in intersectii, cee ace ingreuneaza identficarea strazii cautate. 
 
6.Strada Apollo 
Carosabil realizat cu  din imbracaminte asfaltica, reparat  in anii anteriori , trotuare inguste, 
degradate, accese pietonale catre blocuri degradate, la care nu s-a intervenit de la constructia 
blocurilor. Locatarii circula  in mare parte pe carosabil. Exista un numar redus de banci si 
cosuri de gunoi, invechite , care necesita a fi suplimentate  cu altele noi si inlocuite cele vechi. 
.In zona exista o gradinita de copii prescolari ,,Magnolia”. Se va acorda atentie acceselor  auto 
din strada Venus si Saturn. Se va semnaliza  rutier corespunzator. Nu exista tablite indicatoare 
cu numele strazilor, amplasate in intersectii, cee ace ingreuneaza identficarea strazii cautate. 
 
7.Strada Venus 
Carosabil din imbracaminte asfaltica, aflat intr-o stare medie  de degradare. Trotuarele au fost 
reparate in perioada anterioara, si au fost extinse parcarile care existau, dar locurile de 
parcare sunt in continuare insuficiente. Spatiul verde este neintretinut. Aleile de acces catre 
blocuri sunt degradate. Spatiile de joaca sau recreere sunt reduse , deoarece zona este 
aglomerata. 
Banci si cosuri de gunoi se gasesc in numar insuficient. Se va analiza posibilitatea extinderii 
parcarii de langa blocul Libertatii 3. In zona exista Scoala gimnaziala ,,Emil Racovita”. 
Se solicita amenajarea unui sens giratoriu sau o regularizare a circulatiei la intersectia strazii 
Venus cu strada Mercur. Este o zona aglomerata. Nu exista tablite indicatoare cu numele 
strazilor, amplasate in intersectii, cee ace ingreuneaza identficarea strazii cautate. 
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8. Strada George Calinescu 
Nu se  fac interventii la carosabilul strazii George Calinescu. Se analizeaza necesitatea 
reamenajarii aleilor de acces catre blocuri ,a aleii paralela cu strada , realizata din dale din 
beton, care este degradata,  spatiile verzi si amenajarea unui loc de recreere pentru 
persoanele varstnice. Exista un numar mare de persoane varstnice  in zona, care doresc locuri  
de recreere.  
 
9. Strada Culturii- carosabil  cu imbracaminte asfaltica, alei pietonale din beton in stare 
degradata, parcari cu imbracaminte din beton, stare degradata, spatiu de joaca  
necorespunzator , necesita inlocuire si completare. Mobilier urban insuficient. Completare 
stalpi de iluminat public in incinta. Nu exista tablite indicatoare cu numele strazilor, 
amplasate in intersectii, ceea ce ingreuneaza identficarea strazii cautate. 
 
10.Strada Libertatii- Este centura ocolitoare a orasului. Nu se trateaza carosabilul ci doar 
spatiul din scuarul verde si trotuarul . De asemeni se reabiliteaza aleile pietonale catre blocuri. 
Spatiile verzi din toata zona proiectului vor fi analizate si se va propune un mod unitar de 
reamenajare.De asemeni, se va avea in vedere la realizarea proiectului , asigurarea unei 
sistematizari unitare a zonei, asigurarea unui aspect placut si  personalizarea cartierului prin  
anumite obiecte de mobilier urban sau culori care sa dea o amprenta personala zonei. 
Se constata necesitatea amenajarii unei statii de autobus, care lipseste .  Banci si cosuri de 
gunoi insuficiente. Intrucat strada Libertatii este centura ocolitoare a orasului si este intens  
circulate, se  doreste analizarea posibilitatii de amenajare a unei perdele de protectie realizata 
din arbori inalti, care sa  diminueze  zgomotul si noxele percepute de locatari, in special in 
zona sensului giratoriu si pe aliniament ,inspre strada George Bacovia. 

   7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:  

1.Expertizei tehnice 

2.Studiului de trafic  

     Expertiza tehnica- este necesara pentru  determinarea starii actuale  a infrastructurii 
rutiere si pietonale 

Studiu de  trafic- este necesar pentru determinarea capacitatii portante a fiecarei 
strazi, respective proiectarea infrastructurii si suprastructurii necesare, in functie de 
prevederile tehnice. 

 
 
 
   Director executiv,                                                                 Sef serviciu , 
 
 

Consilier, 
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