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           Anexă la Caietul de sarcini nr. 4873/ 27.01.2021                   
                 
 
 

  Aprobat, 

             PRIMAR 
           VICTOR LAURENȚIU NEGHINĂ 

 

 

       TEMĂ DE PROIECTARE 
 

 Modernizarea infrastructurii  din zona  strada Emil Rebreanu, George Bacovia, 
Libertatii – tronson I, din Municipiul Onesti. 

 

CAP. I             informatii generale 

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: Modernizarea infrastructurii  din zona  strada Emil 
Rebreanu, George Bacovia, Libertatii –tronson I, din Municipiul Onesti 

1.2 Ordonator principal de credite . investitor: Municipiul Onesti 
1.3 Ordonator secundar de credite ( secundar, tertiar)- nu este cazul 
1.4 Beneficiarul investitiei” 
1.5 Elaboratorul Temei de proiectare-Municipiul Onesti 

 
2. Date de identificare a obiectivului de investitii 

2.2 Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si / sau al 
constructiei existente, documentatie cadastrala, dupa caz 

 
a. Descrierea succinta a amplasamentului 

   Terenul aflat în studiu este plat  si include o zona din cartierul 
rezidential,,Libertatii”, conform UTR 6 din  PUG,   delimitata de strada Libertatii tronson I, 
Strada George Bacovia, Strada Mercur - tronson I, Strada Culturii, strada Belvedere , 
strada Emil Rebreanu  si George Calinescu. Are formă  neregulată, si este ocupat cu 
blocuri de locuinte cu regim de inaltime de la P+4 E si  P+9E, strazi, alei pietonale, 
parcaje,spatii verzi,  o Scoala gimnaziala, o Gradinita cu program prelungit, spatii 
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comerciale si sediul SC RAJA SA. La parterul blocurilor se gasesc sedii de firme, mici 
spatii comerciale,  un sediu de posta. 

   În zona amplasamentului se află rețele edilitare de apă, canalizare, energie 
electrică, gaze naturale și telefonie.  

   Se vor studia strazile si incintele aferente, dupa cum urmeaza: 

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 

b. Relatiile cu zonele invecinate , accesuri existente si / sau cai de acces posibile 

 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. 

 Exista accese directe de la strazile invecinate catre zona studiata. 

 La Nord, se invecineaza cu B-dul Republicii 

 La Sud se invecineaza cu teren  comuna Casin 

 La Est se invecineaza cu strada George Calinescu 

 La Vest se invecineaza cu  teren aferent strazii George Bacovia.  

c. Surse de poluare existente in zona 

Nu sunt. 

d. Particularitati de relief 

 Teren plat, cu o usoara inclinare spre strada Belvedere. 

e. Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a 
utilitatilor 

  Intreaga zona dispune de toate utilitatile tehnico edilitare, respectiv alimentare cu 
apa, alimentare cu energie electrica, retele de canalizare, retele de telefonie , tv si 
internet, retele de gaze naturale. 

f. existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita 
relocare/ protejare, in masura in care pot fi identificatenu se cunosc. 
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g.   posibile obligatii de servitute 

 Nu este cazul 

h. conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul 
constructiv al unor constructii existente in amplasament , asupra carora se vor face 
lucrari de interventi , dupa caz. 

Nu sunt conditionari impuse. 

 i.     reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism 
aferent;  Conform Planului Urbanistic General al municipiului Onești aprobat prin H.C.L. 
nr. 32/2000, prelungit prin H.C.L. nr. 149/2015, terenul se află în UTR 6 Cartier Libertatii. 
UTR 6 este cuprinsa intre strada Libertatii, Mercur,George Calinescu si Belvedere si este 
adiacenta centrului civic.  

1.  Subzone functionale 
- Subzona predominanta rezidentiala cu  cladiri cu mai mult de 3 niveluri (L1) 
- Obiective de utilitate publica, comerciale ISco 
2.  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 
3. Functiuni complementare 

- Comert si servicii 
- Spatii verzi amenajate 
- Accese pietonale, carosabile, parcaje 

4. Utilizari premise 
- Comert si servicii sociale 
- Completari, modernizari, reparatii capitale si extinderi in toate subzonele 
- Amenajare spatii verzi 
- Accese pietonale, carosabile si parcaje 

5. Utilizări interzise: 
- Unitati de productie poluante care genereaza trafic intens sau riscuri tehnologice 
- Instalari de chioscuri si garaje pe domeniul public fara un studiu in prealabil 
- Orice fel de constructie sau amenajare care este incompatibila cu functiunea zonei. 

Planul Urbanistic General al municipiului Onești corespunde situației aferente 
anului1998. În acest sens a fost demarată procedura de reactualizare P.U.G.  
6. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi, imprejmuiri 
Prin amenajarile propuse nu se va afecta  suprafata totala de spatii verzi. Se va lua in 
considerare imbunatatirea calitatii acestora.Amenajarea de parcari  noi se va face pe 
terenuri degradate. 
Aceasta  unitate teritoriala este o unitate inchisa, sistematizata cu dotari de cartier 
reprezentate in principal de institutii de invatamant si spatii comerciale la parterul 
blocurilor.Nu sunt disponibilitati de teren exceptand subzona PL1 rezervata  locuintelor. 
 
j.  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 
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2.3 Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere 
tehnic si functional 

a. Destinatie si functiuni 

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. 
 

b. Caracteristici , parametri si date tehnice specifice , preconizate 
 

       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. 

 I. Lucrări ce urmează a fi proiectate 

  Se va analiza posibilitatea de a moderniza sau reabilita fiecare suprafata a 
amplasamentului proiectului, in functie de destinatia acestuia. 
Se intentioneaza sa se realizeze ca urmare a modernizarii,   spatii  comune care sa aiba un 
aspect placut si care sa insiereze pe langa clasicele lucrari de aducere la un standard  
normal de functionare a elementelor de infrastructura si  elemente de peisagistica, care, 
intercalate cu  zonele cu functiuni utilitare ( strazi, parcaje, trotuare, accese pietonale), sa 
ofere un aspect diferit cartierului. Se  va da o atentie deosebita  detaliilor privind amenajarile 
peisagistice, mobilierului urban si amenajarii spatiilor de recreere. 
  Amenajarea unui spatiu de recreere nu se va limita doar la amplasarea unor 
elemente de mobilier urban ( banci, cosuri de gunoi), ci va cuprinde si configurarea unor 
accese, trepte de acces, a unor zone separate de vegetatie specifica parcurilor, etc. 
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  Lucrarile propuse a se realiza nu se vor  limita la cele mentionate pe fiecare strada, 
acestea fiind considerate minimale.Deoarece in zona sunt inexistente tablitele indicatoare cu 
numele strazilor, amplasate la intersectiile acestora, fiecare strada va avea prevazute astfel 
de indicatoare.Forma lor va fi in concordanta cu aspectul zonei. 
 Se solicita proiectantului abordarea unei tematici a cartierului, care va fi data fie de tipul 
de mobilier ales, de culoarea acestuia sau de alte elemente urbanistice care pot da 
locatarilor senzatia apartenentei la o  zone bine delimitata. Se va analiza posibilitatea 
realizarii unui mini traseu pentru o pista de biciclete sau de  rolle, pentru copii,  pe traseul 
aflat langa aleea pietonala paralela cu  strada George Calinescu, la partea supe 
 
  1.Strada Emil Rebreanu 
  Strada are imbracaminte din asfalt, trotuar pe ambele parti. 
Exista parcari care deservesc locatarii blocurilor din strada Emil Rebreanu cat si cele 
neamenajate care deservesc locatarii blocurilor de pe strada George Calinescu. 
Lungime  carosabil - 379,4 ml 
Latime carosabil - 7,00 ml 
Latime trotuare - 3-3,5 m 
 
Se propun urmatoarele activitati: 
 
  Se intentioneaza largirea strazii pentru crearea unor spatii de parcare suplimentare, 
cu o banda, reconfigurarea trotuarelor., a aleilor pietonale catre blocuri si a parcarilor 
existente, prin cresterea numarului locurilor de parcare,  amenajarea unui  foisor pentru 
recreere  la intersectia strazii Libertatii cu strada Emil Rebreanu, se va realiza  revizuirea  
iluminatului public, amenajare spatii  verzi, mobilier urban. 
Reabilitarea  trotuarelor  va include realizarea unor canale tehnologice in lungul tramei 
stradale pentru introducerea cablurilor de energie electrica, de telefonie, internet, 
televiziune, etc. Acestea vor avea continuitate pe toate strazile din cadrul proiectului si vor 
avea  camine de vizitare. 
  Parcarile deja existente se modernizeaza si daca este posibil se vor extinde. Se 
realizeaza un canal tehnologic pentru cabluri pe toata lungimea  strazii, pe amplasamentul 
trotuarelor sau prin spatiul verde, realizandu-se legatura canalelor proiectate pe  toate 
strazile cu care se intersecteaza, care fac obiectul proiectului. 
Imprejmuirile cu gard metalic, existente, degradate, care protejeaza spatiile verzi se 
dezafecteaza si se inlocuiesc cu alte garduri decorative daca este cazul. Amplasarea unor 
gardulete de protectie din fier forjat cu rol decorativ, se vor amplasa doar daca este necesar 
pentru protectia unor zone special amenajate. 
Se vor monta indicatoare stradale la fiecare intersectie. 
 
  2.Strada George Bacovia- are imbracaminte din asfalt, trotuare si spatii de  parcare 
adiacente. Tronson propus pentru reabilitare / modernizare  este cuprins intre  interesectia 
cu  strada Libertatii si  intersectia cu strada Pietei. 
Lungime  carosabil-650,00  ml 
Latime carosabil- 7,00 ml 
Latime trotuare -3-3,5 m 
 
Se propun urmatoarele activitati: 
 
  Se reabiliteaza aleile pietonale catre blocuri, care sunt degradate, spatiile verzi, 
carosabilul, care are imbracaminte din asfalt si trotuarele aferente. Se va elimina scuarul 
verde dintre trotuar si strada, pe zona blocurilor inalte cu regim de inaltime P+10 etaje, prin 
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latirea trotuarului pana la limita bordurii. Se analizeaza posibilitatea amenajarii unei statii de 
autobuz . 
  Reabilitarea  trotuarelor  va include realizarea unor canale tehnologice in lungul 
tramei stradale pentru introducerea cablurilor de energie electrica, de telefonie, internet, 
televiziune, etc. Acestea vor avea continuitate pe strazile din cadrul proiectului, la 
intersectii.Canalul tehnologic  va  fi prevazut cu camine de vizitare. 
 
  Lucrari propuse- reabilitare carosabil, amenajare parcari noi, amenajare trotuare, 
mobilier urban, statie de autobuz, amenajare spatii verzi. Zona este umbrita datorita inaltimii 
mari a blocurilor si a apropierii acestora.Se va avea in vedere analiza acestui aspect. Zona 
este aglomerata , fiind un numar mare de locatari pe o suprafata relativ redusa ca intindere. 
Se vor monta indicatoare stradale la fiecare intersectie. 
 
  3.Strada Saturn  
  Strada este ampalata in cartierul Libertatii intr-o zona cu blocuri cu regim de inaltime 
de P+10 etaje, are imbracaminte din asfalt,cu un  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 . 
Lucrari propuse a se amenaja 
 Starea carosabilului si a trotuarelor este necorespunzatoare. Se vor stabili lucrari conform  
concluziilor date de expertiza tehnica. 
Spatii verzi neamenajate, mobilier urban minimal deteriorat. Echipamente de joaca 
insuficiente. 
 
Se propun urmatoarele activitati: 
 
  Modernizare carosabil, realizare canal tehnologoic pentru cabluri, reabilitare 
trotuare, echipamente de joaca, reamenajare spatii verzi, montare mobilier urban, respectiv 
banci, cosuri de gunoi, reamenajare accese pietonale catre blocuri, semnalizare rutiera. Se 
vor monta indicatoare stradale la fiecare intersectie. Daca este necesar, se vor dezafecta 
gardurile din metal care delimiteaza spatiile verzi, aflate la limita trotuarelor. In cazuri 
exceptionale, pentru protectia acestora, se vor inlocui cu alte garduri decorative din fier 
forjat, cu inaltime mica.  
 
  4.Strada Aurora 
  Strada face parte  dintr-un cartier rezidential, cu blocuri cu regim de inaltime P+4. E, 
dar in vecinatate se regasesc,  pe strada George Bacaovia, blocuri cu regim de inaltime 
P+10 E. Aceasta vecinatate genereaza o aglomerare de oameni si de autoturisme. 
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. 
Trotuatul trebuie completat si reparat.Se analizeaza posibilitatea amenajarii unor locuri de 
parcare . 
         Mobilier urban minimal .( banci, cosuri de gunoi). In zona exista un spatiu de joaca  si 
o unitate de invatamant - Liceul tehnologic Onesti, frecventata de multi elevi si profesori. Se 
solicita o atentie deosebita amenajarii spatiului verde din zona cuprinsa intre blocurile de 
strada George Bacovia si strada Aurora. 
 
 Se propun urmatoarele activitati: 
 
          Se solicita reparatii carosabil, amenajare canal tehnologic pentru cabluri, reabilitare  
trotuare,  amenajare spatii verzi,  asigurarea iluminatului public corespunzator in zona, 
montare mobilier urban aranjat ca un spatiu de recreere, banci izolate, cosuri de gunoi, 
ridicare la cota a caminelor de canalizare pluviala. Echipamentele de joaca se vor amplasa 
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pe o suprafata tip tartan. Se vor monta indicatoare stradale la fiecare intersectie.Se 
realizeaza o semnalizare corespunzatoare. 
 
   5. Strada Jupiter 
  Este o strada aglomerata,  dintr-un cartier rezidential cu blocuri cu regim de inaltime  
P+9 Etaje, si P+4Etaje. 
Carosabilul a fost supus unor lucrari de intretinere in perioada anterioara, dar  in prezent au 
aparut fisuri si desprinderi ale imbracamintii din asfalt in cateva zone. Aleile de acces 
pietonal  in blocuri sunt deteriorate Trotuarele au fost reparate zonal.  Mobilier urban existent 
este minimal  
( banci, cosuri de gunoi).Parcarile sunt insuficiente . 
 
Se propun urmatoarele activitati: 
 
Lucrari de reparatii ale carosabilului, lucrari de completare si reparare trotuare. Amenajare 
canal tehnologic pentru cabluri. Se analizeaza posibilitatea amenajarii unor locuri de parcare  
suplimentare. 
Se solicita o atentie deosebita amenajarii spatiului verde  disponibil.Se vor monta 
echipamente de joaca pentru copii, banci, cosuri de gunoi, se vor reface accesele pietonale 
catre blocuri. Amenajarea spatiilor verzi dintre blocuri se va face cu material dendrologic 
rezistent care sa nu necesite o ingrijire permanenta, adaptat zonei climatice a municipiului 
Onesti. Se vor folosi echipamente de joaca pentru copii,  ergonomice si prietenoase. Zona  
de joaca se va placa cu un covor tip tartan. Se vor monta indicatoare stradale la fiecare 
intersectie. 
 
  6.Strada Apollo 
  Strada este  amplasata in cartierul rezidential Libertatii, intr-o zona cu blocuri de 
locuinte cu regim de inaltime P+10Etaje. In zona exista  Gradinita de prescolari,,Magnolia”. 
Carosabilul este prevazut cu imbracaminte asfaltica, reabilitat in ultimii ani  cu, trotuare 
inguste, degradate partial, accese pietonale catre blocuri, degradate. Locatarii circula pe 
carosabil .Mobilier urban  existent, minimal si deteriorat.  
 
Se propun urmatoarele activitati: 
 
  Reparatii carosabil,  si trotuare, conform expertizei tehnice, reabilitare  si dupa caz, 
daca este posibil, extindere suprafata de parcari. Amenajare canal tehnologic pentru cabluri.   
Se va acorda atentie acceselor  auto dinspre strada Venus si  dinspre strada Saturn, care se 
vor semnaliza corespunzator. Se reamenajeaza spatiile verzi. Materialul dendrologic ales va 
fi adaptat zonei climaterice a municipiului Onesti si nu va necesita o ingrijire speciala .Se 
prefera arbusti  izolati cu o crestere rapida, plantati izolat pe sprafata de iarba tip gazon.In 
zona exista arbori inalti care se vor proteja. Se vor monta 5 banci si 5 cosuri de gunoi. Se va 
realiza o zona de protectie a pubelelor de deseuri. Se vor monta indicatoare stradale la 
fiecare intersectie. 
 
  7.Strada Venus 
  Carosabil din imbracaminte asfaltica, aflat intr-o stare medie  de 
degradare.Trotuarele au fost reparate in perioada 2107, 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 propun urmatoarele activitati: 
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  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. Se vor monta indicatoare stradale la fiecare intersectie.Se va 
realiza un canal tehnologic pentru cabluri  in zona trotuarelor aferente tramei stadale, care 
vor avea continuitate si se vor intersecta cua traseul altor canale  proiectate pe strazile de 
pe amplasamentul proiectului. 
 
  8. Strada George Calinescu 
  Este o strada aflata la marginea cartierului rezidential Libertatii. Carosabilul a fost 
reabilitat si nu va face obiectul acesti proiect. 
 
Se vor proiecta urmatoarele activitati  
 
Se vor reabilita toate aleile pietonale catre blocuri care sunt deteriorate, aleea paralela cu 
strada George Calinescu,spre strada Emil Rebreanu, treptele de acces si realizarea unor 
balustrade pentru facilitarea acccesului persoanelor, reamenajarea spatiului verde, 
montarea unor banci pentru recreere si a unor cosuri de gunoi. Acces pentru persoanele cu 
dizabilitati 
Spatiul de joaca ce se va amenaja va avea o suprafata de tartan, pentru protectia copiilor. 
Exista un numar mare de persoane varstnice  in zona, care doresc locuri  de recreere, motiv 
pentru care se vor amenaja grupuri de cate 2 banci,  pentru a facilita socializarea 
persoanelor. 
Se va reabilita aleea aflata  la partea de sus a taluzului si se va amenaja prin largire  si o 
pista de biciclete / rolle pentru copii. 
Se reabiliteaza accesele  pietonale catre blocuri. 
 
  9. Strada Culturii 
  Strada face parte din cartierul rezidential Libertatii, si se afla intr-o zona cu blocuri de 
locuinte P+ 3 Etaje. 
  Carosabilul este prevazut   cu imbracaminte asfaltica, aleile pietonale  sunt din beton 
sau asfalt, iar parcarile au imbracaminte din beton, starea acestora fiind afectata de 
imbatranire. Spatiul de joaca este  necorespunzator, necesita inlocuire si completare. 
 Mobilierul urban insuficient. Este o strada linistita, cu incinte mici, in care dezvoltarea de noi 
spatii de parcare este dificila, datorita distantei fata de blocuri.  
 
Se propun urmatoarele activitati: 
 
  Se refac trotuarele si spatiile verzi afecatate, se reface carosabilul. Se reabiliteaza 
accesele pietonale  catre blocuri si parcarile. Se vor inlocui echipamentele de joaca 
deteriorate. Se vor monta banci si cosuri de gunoi care se vor amplasa astfel incat sa nu fie 
deranjati locatarii datorita zgomotului. Se vor monta indicatoare stradale la fiecare 
intersectie.  Se va realiza un canal tehnologic pentru cabluri  in zona trotuarelor aferente 
tramei stadale, care vor avea continuitate si se vor intersecta cu traseul altor canale  
proiectate pe strazile de pe amplasamentul proiectului. 
 
  10.Strada Libertatii 
  Aceasta strada este centura ocolitoare a orasului. Nu se trateaza carosabilul ci doar 
spatiul din scuarul verde si trotuarul . 
 
Lucrari propuse a se realiza 
 



9 |6 P a g i n i  
Temă de proiect | Amenajare bazar mun. Onești   

.De asemeni se reabiliteaza aleile pietonale catre blocuri.Se va realiza o statie de autobuz. 
Se va amenaja o pista de biciclete langa trotuar. Se va realiza un canal tehnologic pentru 
cabluri,  in zona trotuarelor. 
  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 prin 
personalizarea cartierului prin  anumite obiecte de mobilier urban sau culori care sa dea o 
amprenta personala zonei. 
 
   II.   Relația cu situl 

Amenajările propuse vor respecta caracterul zonei, vor intra în armonie atât cu 
fondul construit, cât și cu elementele naturale înconjurătoare.  

Se va analiza în acest sens riscul la inundații al zonei, reprezentat de combinația 
dintre probabilitatea apariției unor inundații și efectele potențial adverse pentru sănătate, 
mediu, patrimoniu și activitatea economică, asociate, și se vor propune măsuri după caz. 

Amenajarea zonei va trebui să beneficieze de accesuri auto și pietonale, diametral 
opuse, și de multiple accesuri pietonale din zona străzilor care să asigure în primul rând 
evacuarea persoanelor în situații de urgență. Se vor asigura locuri de parcare raportat la 
numărul de utilizatori/vizitatori estimat, și accesul vehiculelor pentru aprovizionare și 
autospecialelor I.S.U. Se va studia fluiditatea circulației auto în zonă. 

De asemenea se va studia modul de preluare a apelor meteorice. 

        III.  Etape de realizare, extinderi posibile, flexibilitate 

Se va asigura flexibilitate de proiectare și implicit de investiție, precum și 
flexibilitate în utilizare (exploatare). Se va asigura o structură de utilități amplasată 
strategic în puncte cheie pentru a putea rămâne neschimbate. Toate strazile si trotuarele 
vor avea prevazute facilitati pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii. La trecerile de 
pietoni semaforizate se vor monta semafoare cu buton pentru pietoni si cu semnalizare 
sonora pentru nevazatori.La trecerile de pietoni nesemaforizate se vor monta covoare 
speciale cu amprenta pentru persoanele nevazatoare. 

c. Nivelul de echipare , de finisare si de dotare, exigente tehnice ale 
constructiei in conformitate cu cerintele finctionale stabilite prin reglementari 
tehnice , de patrimoniu si de mediu in vigoare 

 
Echiparea , finisarea si dotarile necesare a se achizitiona vor fi la standardele 

superioare existente in prezent pe piata.Se vor respecta normativele tehnice si rezultatele 
expertizei la determinarea solutiilor 

 
d.  Numar estimat de Utilizatori 

 Locuitorii din zona, participanti la trafic, agenți economici implicați în activități de 
comerț  cu amănuntul a produselor alimentare sau de îmbrăcăminte, încălțăminte, scule, 
unelte, și alte produse industriale. 

 Personal  de  întreținere. Vizitatori, inclusiv persoane cu dizabilități. 
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Estimat,  utilizatorii zonei sunt in numar de 6.000 persoane. 

f. Nevoi/ solicitari functionale specigfice  
1 . Funcțiuni de bază 

Zona rezidentiala 

2  . Funcțiuni anexă 

Locuri de parcare………………………    …………..conform normelor 
Accesuri auto………………………………    ……….conform normelor 
Circulații auto în interiorul amplasamentului……….conform normelor 
Accesuri pietonale…………………………….           conform normelor 
Spații verzi……………………………………            .conform normelor 
               
 Platforme depozitare deșeuri (inclusiv colectare selectivă), conform normelor. 

 3  . Fluxuri 

  Nu exista un traseu bine determinat pentru preluarea unor fluxuri, deoarece nu se 
formeaza aglomerari de persoane  atat de mari, iar spatiile sunt largi, facilitand 
imprastierea acestora. 

g.   Corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice , de protectie a 
mediului si a patrimoniului. Cerințe de calitate 

Dotare, echipare funcțională 

 Fiecare amplasament va avea dotarile si echiparea functionala stabilita la    punctul  
II.1   Lucrări ce urmează a fi proiectate. 

 Specificații privind rezolvările tehnice 

 Circulațiile auto și pietonale precum si amenajarile propuse,  vor  fi realizate  in 
concordanta cu normele tehnice actuale, in corelare cu functionalul si functiunile zonei. 

Se vor respecta normele de mediu în vigoare și modul de colectare a deșeurilor. 

Nu se va schimba functiunea zonei sau functionalitatea obievctului asupra caruia 
se intervine. 

h.   Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului 

- Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea și 
menținerea, pe întreaga durată de existență, a cerințelor fundamentale aplicabile: 

- Rezistență mecanică și stabilitate; 
- Securitate la incendiu; 
- Igienă, sănătate și mediu înconjurător; 
- Siguranță și accesibilitate în exploatare; 
- Protecția împotriva zgomotului; 
- Economie de energie și izolare termică; 
- Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. 



11 |6 P a g i n i  
Temă de proiect | Amenajare bazar mun. Onești   

2.4 Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia  

Proiectul se va conforma legislației și standardelor în vigoare: 

 H.G. nr. 907 /2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-
economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
 H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism; 

 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legi nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificata: 
 Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind 

calitatea în construcții; 
 Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind 

adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 – revizuire NP 051/2000; 

 Alte acte normative și standarde aplicabile.  

 
Director executiv 

 
 
       Sef serviciu,                                                                                 Consilier, 
   


