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STAREA ECONOMICĂ
I. Evoluţii sectoriale
1. Industria
La data de 31.12.2013 erau înregistrate în baza de date un număr de 2.269
contribuabili personae juridice din care:
- societăţi debitoare = 1833
- societăţi în insolvenţă = 219
- societăţi în faliment = 217
Platforma industrială a municipiului Oneşti cuprindea la finele anului 2013 un
număr de 1.312 salariaţi.
SC Chimcomplex SA
686 salariaţi
SC RAFO SA
416 salariaţi
SC Energybio Chemicals (CAROM) SA 210 salariaţi
SC Modeon SA Oneşti
800 salariaţi
SC Croco SRL Oneşti
300 salariaţi
Datorită instabilităţii legislative în domeniul economic s-a înregistrat o
migraţie a forţei de muncă calificată.
2. Comerţ
Este reprezentat de tranzacţiile economice ale SC Chimcomplex SA, exportului
de masă lemnoasă şi produse din lemn, a confecţiilor textile, a produselor alimentare.
Produsele agroalimentare de la producătorii particulari se desfac în condiţii
civilizate în Piaţa agroalimentară, amenajată de către Primăria Municipiului Oneşti.
3. Servicii către populaţie – legătură directă cu activitatea zilnică
Procentual, sectorul serviciilor înglobează un procent semnificativ din forţa de
muncă, în următoarele sectoare: ateliere de reparaţii, furnizori de servicii şi
echipamente IT, servicii de întreţinere (construcţii), agenţii de asigurări, imobiliare şi
de turism, servicii de consultanţă/instruire, servicii de comunicaţii şi telecomunicaţii,
ateliere de confecţionat îmbrăcăminte, servicii de pază şi protecţie, , serviciul public
de transport în comun, serviciul public de distribuire a apei şi canalizare, servicii de
curierat.
4. Agricultura
În anul 2013 suprafaţa agricolă a municipiului Oneşti s-a menţiunut relative
constantă la nivel de 2827 ha, reprezentând în present aproximativ 54,5% din
suprafaţa totală a localităţii de 5189,34 ha.
Structura agricolă a fost următoarea:
- arabil – 1943 ha
- livezi şi pepiniere pomicole – 5 ha
- vii şi pepiniere viticole – 48 ha
- păşuni naturale – 724,14 ha
- fâneţe naturale – 106,86 ha
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Sectorul privat de creştere a animalelor s-a confruntat cu incapacitatea
gospodăriilor populaţiei de a asigura creşterea efectivelor de animale şi a
randamentului la un nivel tehnologic relative în accord cu standardele speciilor;
imposibilitatea crescătorilor de animale să obţină beneficiile scontate din activitatea
depusă dat fiind faptul că produsele obţinute fie sunt folosite pentru consumul
propriu, fie numai accidental sunt valorificate pe piaţă.
5. Situaţia locuinţelor
În anul 2013 se înregistrau un număr de 20.847 locuinţe dotate cu instalaţii
electrice şi instalaţii cu apă potabilă şi un număr de 17.111 gospodării.
II. Infrastructura Municipiului Oneşti
1. Alimentarea cu apă şi reţeaua de canalizare
Furnizarea apei potabile, respectiv preluarea şi deversarea în emisar a apelor
uzate pentru Municipiul Oneşti este asigurată de S.C APA CANAL S.A., societate
comercială cu care C.L. Oneşti are în desfăşurare procese în instanţă pe probleme de
revendicari imobiliare ale infrastructurii aferente serviciului. Societatea respectivă nu
are contract de delegare a gestiunii .
Apa potabilă furnizată utilizatorilor casnici şi industriali din municipiul Oneşti
provine din surse de apă Valea Uzului –Caraboaia, printr-o conductş cu o lungime de
29km. Referitor la resursa Valea Uzului-Caraboaia-Cuciur, aceasta este constituită din
lacul de acumulare Poiana Uzului format în amonte de baraj; de aici, o conductă de
aducţiune de DN1000 transferă apele brute până la staţia de tratare Cărăboaia. Staţia
de potabilizare Cărăboaia este situată pe teritoriul oraşului Dărmăneşti şi a fost
construită în 1972. De atunci, aceasta produce si livreaza apă potabilă spre sud-vest,
gravitaţional, 28,7 km (două treimi din Premo şi o treime din oţel neacoperit) de
DN800 (17,1 km) şi DN1000 (11,6 km) deservesc mari clienţi şi colectivităţile
Dofteana, Tîrgu Ocna şi Oneşti şi parţial Tîrgu Trotuş şi Pîrgăreşti.
Sistemul municipal de distribuţie are o lungime de 123 km prin conducte
PREMO cu Dn 600 si Dn 400, conducte de fontă Dn 350 şi conducte de oţel cu Dn
400. Volumul necesar pentru alimentare cu apă potabilă şi tehnologică a oraşului este
de aprox. 12 000 mc/zi iar capacitatea de stocare staţia Cuciur este de 20.000 mc din
care se scad de 5000 mc pentru situaţii de urgenţă.Vechimea conductelor, de peste 50
ani, conduce la înmulţirea întreruperilor accidentale ale distribuţiei apei potabile.
Numarul bransamentelor este 1300, al locuitorilor branşaţi la reţeaua de apă este de
41720, adică un grad de conectare de 98%.
În ceea ce priveşte canalizarea municipală, aceasta are o lungime de 152 km,
incluzand şi două porţiuni (12 km) executate în ultimii ani în cartierele 6 Martie
Cuciur, Buhoci şi strada Scutarului.
Reţeaua de canalizare cuprinde 1086 cămine de racord din tuburi de beton circular
ovoidale cu diametrul de 100-200 mm şi are o pantă de 2-3%. Numărul de locuitori
racordaţi la canalizare este de aprox. 39 000 gradul de conectare fiind de 80%.
În anul 2013 s-au pregătit studiile şi proiectele pentru ca în anii 2014-2015, ca urmare
a asocierii dintre C.L Oneşti şi C.J. Bacau, să se construiască 2.6 km de reţea de
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canalizare nouaă în cartierul Borzeşti şi o staţie nouă de epurare a apelor uzate în
zona Termo 1. Valoarea acestora se ridică la 10 mil euro.
2. Producţia şi distribuţia energiei termice
În anul 2013, în municipiul Oneşti asigurarea încălzirii şi apei calde s-a realizat
prin două sisteme de producere :
A.Sistemul centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice
B.Surse individuale
A.Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a fost
organizat şi prestat până la data de 06.03.2013, de către S.C. TERMON CT SA
Oneşti , în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 236/01.11.2006. Delegarea a
fost aprobată prin H.C.L. nr. 65/06.10.2006. Conform anexei la contractul nr.
236/01.11.2006, operatorului i-au fost date în administrare echipamente şi instalaţii
cu o putere instalată de de cca 110 MW şi o reţea de distribuţie nouă din ţeavă
preizolată în lungime de 29,5 km .
Ca urmare a intrării în incapacitate de plată a operatorului S.C TERMON C.T
S.A., furnizorul de combustibil( EON ) a sistat furnizarea gazelor naturale , necesare
funcţionării celor 22 centrale termice de cartier .
În afară de cele 22 centrale termice de cartier, în anul 2010, a fost modernizată
şi dată în administrare centrala termică de producerea aburului şi apei calde menajere
a Spitalului Municipal Oneşti, cu o putere instalată de 8131 kw .
În anul 2013, au fost verificate şi autorizate ISCIR , majoritatea centralelor
termice de la unităţile de învăţământ şi de la instituţiile din subordinea Consiliului
Local iar in sem. II al anului 2013 s-a montat o centrala termică la Direcţia de
Asistenţă Socială , la sediul din str. Poştei nr.1, cu o putere de 37 kw .
B.Sursele individuale pentru încălzire şi apă caldă cele mai uzual folosite pe teritoriul
municipiului sunt :
-Centrale termice pe gaze
-Centrale termice pe lemne
-Calorifere electrice
-Sobe
De menţionat faptul că prin punerea în aplicare a art. 10 din Ordonanţa nr.
27/2013 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.10.2013, s-au acordat ajutor lunar
pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică sau termică persoanelor cu venituri
mici, iar celor cu grad mare de vulnerabilitate li s-a subvenţionat achiziţionarea de
aparate de încălzire electrice (calorifere ) .
3. Distribuţia energiei electrice
S.C. Eon Moldova Distributie SA, în calitate de operator distribuţie, a asigurat prin
reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune ( 110 kv ) , medie tensiune ( 20 kv si
6 kv ) şi joasă tensiune ( 0,4 kv ) din gestiunea sa, alimentarea cu energie electrică a
consumatorilor de pe raza municipiului Oneşti.
Echipamentele şi reţelele electrice prin care s-a asigurat alimentarea cu energie
electrică a celor aproximativ 42.000 de consumatori din municipiul Oneşti au fost:
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- staţie de transformare 110/20(6) kV- 1 buc; ( Piata )
- staţie de transformare 35/20(6) kV- 1 buc; ( Casin )
- staţie de conexiune - 1 buc; ( Centru )
- linii electrice aeriene de 110 kV - 24,7 km;
- linii electrice aeriene de medie tensiune ( 20 kv ) – 43,5 km;
- linii electrice subterane de medie tensiune ( 20 kv ) – 45,7 km;
- linii electrice subterane de medie tensiune ( 6 kv ) – 35,2 km;
- linii electrice aeriene de joasă tensiune ( 0,4 kv ) – 3,75 km;
- linii electrice subterane de joasă tensiune ( 0,4 kv – 4,8 km;
- posturi de transformare 20 / 0,4 kV - 29 buc;
- posturi de transformare 6 / 0,4 kV - 20 buc;
În anul 2013 au fost efectuate toate lucrările programate de mentenanţă la
reţelele electrice din municipiul Oneşti precum şi lucrările neprogramate impuse de
deranjamentele, incidentele şi avariile produse în reţelele şi echipamentele aferente.
4. Distribuţia gazelor naturale
Municipiul Onesti este acoperit în marea majoritate cu retea de gaze naturale ce
poate asigura alimentarea cu gaz atât a consumatorilor casnici cât si a celor industriali
fără probleme de presiune sau debit.
Sistemul de distributie gaze naturale din Municipiul Oneşti cuprinde o reţea de
gaze naturale în lungime de 139 Km si deserveste cca. 18.000 clienti de pe raza
municipiului.Reteaua de gaze naturale nu este prezentă şi în cartierele limitrofe ce au
fost anexate municipiului Onesti precum Borzeşti şi Slobozia , dar există posibilitatea
de a se extinde în toate zonele municipiului.
Unul din principalele obiective ale companiei S.C. Eon Gaz SA este acela de a
moderniza în permanenţă reţeaua cu scopul de a spori siguranţa în exploatare,
fiabilitatea reţelei şi nu în ultimul rând de a putea asigura servicii de calitate în toată
zona de responsabilitate a companiei. Odată cu înlocuirea conductelor şi
branşamentelor se are în vedere şi sistematizarea şi redimensionarea sistemului de
distribuţie pentru a putea rezolva toate solicitările noi apărute.
Demersurile societăţii vizând utilizarea în condiţii de deplină securitate a
gazelor naturale se conjugă permanent cu o bună informare a clienţilor privind
regulile de respectat şi respectiv, riscurile ce decurg din nerespectarea acestora. Un alt
obiectiv important al companiei este acela de a proteja mediul înconjurător. Aceasta
se realizează prin utilizarea unor tehnologii avansate, prin monitorizarea respectării
cerinţelor legale şi prin mobilizare în diminuarea impactului activităţilor desfăşurate
asupra mediului.
5. Transport urban
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2006, transportul urban în
Municipiul Oneşti este realizat prin 4 trasee, plus transportul de persoane în regim de
taxi care să acopere fluxul de călători de pe arterele principale ale municipiului.
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Transportul de persoane pe raza unităţii administrativ teritoriale se execută de
către operatori licenţiaţi, selectaţi prin licitaţie publică conform legislaţiei în vigoare.
Astfel pentru zona oraşului transportul urban se realizează pe 2 trasee :
Traseul 1-Gară-Republicii-Belvedere-Libertăţii-Oituz-Gară
Traseul2-Gară-Oituz-Libertăţii-Belvedere-Republicii-Gara
Transportul este asigurat de operatorul SC TRANSMOLDOVA SRL Oneşti, care are
contractul de delegare transport nr.5701/30.03.2009, cu o durată de 6 ani.
Pentru cartierele adiacente, transportul se realizează pe traseele 3şi 4 :
Traseul3- Buhoci-Oituz-Borzeşti-Chimcomplex-Rafo-TCR-Oituz-Buhoci Operatorul
de transport este
S.C.CHIMOTO TRANSCOM S.R.L. Oneşti, conform contact de
delegare nr. 11225/03.06.2013 .
Traseul 4-La Capucini-Republicii-Slobozia Veche-Slobozia Nouă şi retur .
Transportul se execută de operatorul S.C. GENORA COM S.R.L. Oneşti în
conformitate cu contactul de delegare nr. 11226/03.06.2013.
În baza Hotărârilor Consiliului Local nr.64/2006 şi nr.75/2012 ,pentru elevii
claselor I-XII şi copiii de grădiniţă cu domiciliul în cartiere, pe perioada anului şcolar,
transportul este subvenţionat de la bugetul local în cuantum de 100%. Numărul
elevilor care beneficiază de abonamente subvenţionate este de 175 pentru cartierul
Slobozia şi 232 pentru cartierele Buhoci, Borzeşti, Fântânele şi TCR costurile de
subventionare ridicandu-se la valoarea de 40000 lei/luna completa.
De asemenea transportul public de persoane se realizează şi prin serviciul
complementar reglementat prin Legea 265/2007 şi anume în regim de taxi. Astfel a
fost pusă în aplicare Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 28.02.2013 privind
procedura de atribuire şi a criteriilor de selecţie a operatorilor taxi şi taximetriştilor
independenţi .Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/21.03.2013 s-a aprobat un
număr maxim de 200 autorizaţii taxi în municipiul Oneşti, fiind repartizate 150
autorizatii pentru operatorii taxi şi 50 pentru taximetrişti independenţi.
Autoritatea de autorizare a Municipiului Oneşti a eliberat licenţă de traseu
pentru S.C. TRANSBUS S.A. Braşov , pentru transportul salariaţilor prin curse
regulate pe bază de contract, pe ruta : La Capucini-Rafo .
Transportul locuitorilor din localităţile învecinate cu municipiul Oneşti este
organizat şi monitorizat de către Consiliul Judeţean Bacău pentru cca 30 de trasee
atribuite prin licitaţie publică.
6. Străzi
La începutul anului 2013, lungimea străzilor din municipiului Oneşti era de
99,00 km, din care 86,50 km cu îmbrăcăminte din asfalt si beton de ciment, 12,50 km
cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută sau de râu si împietruiri simple, conform
situaţiei anuală transmisă Institutului Naţional de Statistică.
In cursul anul 2013 s-au executat lucrări de modernizare (aşternere covoare asfaltice
la străzi, parcări publice, trotuare şi alei) astfel:
- reparaţii străzi în municipiul Oneşti: Bulevardul Mărăşeşti = 17 300 mp
- parcări publice - 4 446,03 mp, pe următoarele străzi:
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- str. Dr. Victor Babeş nr. 16, str. A.I.Cuza nr. 15, strada Caşinului nr. 15, B.dul
Oituz nr. 22, str. Dr. Victor Babeş nr. 2, B-dul Republicii nr. 64, str. Caşinului nr. 6,
şi B-dul Republicii nr. 72.
- alei şi trotuare executate cu îmbrăcăminte de mixtură asfaltică - 495,00 mp.
7. Sistemul public de iluminat
Activitatea de iluminat public în municipiul Onesti, presupune lucrări de
mentenanţă şi extindere a sistemului de iluminat public, diminuarea consumului de
energie electrică aferent iluminatului public, activitatea de iluminat ornamental,
consumul de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene, lucrări de asistenţă
tehnică si consumul de energie electrică pentru manifestări cultural sportive.
Lucrările de mentenanţă, modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat
Public din municipiul Oneşti s-au executat pe baza Contractului de delegare a
serviciului de iluminat public nr. 23.353 / 56 / 25.11.2013 de către S.C. D.P.P. S.A.
Onesti. În cadrul lucrarilor s-au utilizat corpuri cu eficienţă luminoasă ridicată, ce
asigură o bună uniformitate a iluminării carosabilului şi s-a asigurat nivelul de
iluminare corespunzătoare pe toate căile de circulaţie .
În anul 2013, costurile pentru activităţile de menţinere-întreţinere, semafoare şi
fântâni arteziene cât şi pentru lucrările de asistenţă tehnică au fost în valoare de 646
805 lei inclusiv TVA. În cadrul lucrărilor de întreţinere s-a urmărit păstrarea
parametrilor luminotehnici ai corpurilor de iluminat în funcţiune precum şi păstrarea
parametrilor iniţiali ai reflectorului din corpurile de iluminat public.
Pentru consumul de energie electrică al iluminatului public în anul 2013, s-au
cheltuit aproximativ 1.737.806 lei inclusiv TVA.
Datorită utilizării lămpilor cu vapori de sodiu de înaltă presiune, în locul celor
cu vapori de mercur sau celor cu incandescenţă, a scăzut puterea medie instalată pe
corp de iluminat.
Pentru asigurarea unui cadru cât mai plăcut, specific sărbătorilor de iarnă, în
municipiul Onesti, în lunile noiembrie şi decembrie, s-au montat figurine luminoase,
baghete luminoase ghirlande de becuri policrome, motive cu furtun luminos şi perdele
luminoase.
STAREA SOCIALĂ
1. Populaţia şi fenomenele demografice
La nivelul municipiului Oneşti, fenomenele demografice au fost caracterizate
în ultimii ani prin prisma evoluţiei oscilante a indicatorilor caracteristici: natalitatea,
mortalitatea generală, căsătorii si divorţuri, mortalitatea infantilă.
La data de 31.12.2013 populaţia mun.Oneşti era de 53 460 locuitori, din care :
- 25 390 bărbaţi;
- 22 406 persoane majore peste 18 ani;
- 2 984 minori;
- 28 070 femei;
- 25 168 persoane majore peste 18 ani;
- 2 902 minori.
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La nivelul municipiului Oneşti populaţia a scăzut de la an la an astfel în anul
2012 era de 54.347 şi până la finele anului 2013 scăzînd cu 887 de persoane,aceste
fenomene demografice fiind caracterizate de evoluţiile oscilante ale indicatorilor
caracteristici: natalitatea, mortalitatea generală, căsătorii, divorţuri şi mortalitatea
infantilă, precum şi de migraţia populaţiei.
Numărul nou-născuţilor în anul 2013 a fost de 1070, mai mic faţă de anul
2012 când au fost înregistraţi un număr de 1 073 nou-născuţi.
Numărul deceselor în anul 2013 a fost 669, faţă de anul 2012 cănd au fost
înregistrate un număr de 666 de decese.
Sporul natural a fost pozitiv în ultimii ani de referinţă respectiv 2012 - 2013
urmărind datele de mai sus.
La nivelul municipiului Oneşti în anul 2013 s-au îregistrat un număr de 254
căsătorii, faţă de 277 în anul 2012, înregistrîndu-se o scădere iar în cazul divorţurilor
acestea au înregistrat o creştere foarte mică respectiv, în anul 2013 au fost îregistrate
un număr de 277 divorţuri faţă de anul 2012 când au fost îregistrate un număr de 276
divorţuri, deci la nivelul municipiului Oneşti numărul divorţurior faţă de cel al
căsătoriilor creştere de la an la an.
În urma rezultatelor definitive ale referendumului din anul 2011 primite la
începutul anului 2014 municipiul Oneşti are un număr de 39.172 mii locuitori din care
bărbaţi = 18.574 şi femei = 20.598.
2. Forţa de muncă şi şomajul
Numărul mediu al salariaţilor, la nivelul municipiului Oneşti, a scăzut în anul
2012 cu 525 faţa de anul 2011. Pentru unele activităţi numărul salariaţilor a crescut
precum în activităţile de transport, agricultură, silvicultură, pescuit, asigurări sociale,
adminmistraţie publică, iar numărul salariaţilor au scăzut în industrie, construcţii,
comerţ, asigurări, învăţământ, sănătate.
Tabel cu numărul de salariaţi pe activităţi pe anul 2011 şi anul 2012 – municipiul
Oneşti:
Activităţi
anul 2011 anul 2012 observaţii
Industrie
6610
6595
- 15
Agricultură, sivicultură, pescuit
99
111
+ 12
Construcţii
1069
965
- 104
Comerţ
2272
1947
- 325
Transport şi depozitare
372
477
+ 105
Hoteluri şi restaurante
320
318
- 2
Comunicaţii
126
129
+ 3
Intremedieri financiare, asigurări
211
160
- 51
Tranzacţii imobiliare
84
77
- 7
Asigurări sociale, administraţie publică
132
213
+ 81
Învăţământ
1041
916
- 125
Sănătate şi asistenţă socială
893
850
- 43
Alte activităţi
736
682
- 54
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Conform datelor AJOFM Bacău la data de 01 decembrie 2013 erau 10.792
angajaţi la firme cu sediul în municipiul Oneşti şi 1.344 şomeri înregistraţi
3. Învăţământ
La începutul anului de învăţământ 2013/2014, populaţia scolară s-a cifrat în
municipiul Oneşti la 9.810 elevi şi preşcolari care frecventau o formă de
învăţământ organizată.
Reţeaua scolară din municipiul Oneşti cuprinde un număr de 15 unităţi de
învăţământ cu personalitate juridică finanţate de către Consiliul Local Municipal
Oneşti, unităţi care lucrează în sistem descentralizat, având Consilii de Administraţie
proprii, consilii care cuprind: cadre didactice, reprezentanţi ai autorităţii locale şi
primarului, părinţi, elevi, reprezentanţi ai agenţilor economici.
Consiliile de administraţie gestionează fondurile primite de la Primăria Oneşti
pentru toate categoriile de cheltuieli: de personal, materiale pentru bunuri şi servicii,
burse şi cheltuieli de capital.
Toate unităţile de învăţământ au compartiment de contabilitate propriu, având
calitatea de ordonator terţiar de credite.
Date statistice privind unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul
Oneşti în anul 2013:
- Grădiniţe cu program prelungit: 14
- Grădiniţă particulară : 1
- Şcoli gimnaziale: 6
- Unităţi liceale: 7
- Şcoală postliceală: 1 particulară
- Copii înscrişi în grădiniţe: 1132
- Elevi înscrişi: 8.768
Parteneriatul cu comunitatea locală a fost benefic pentru viaţa şcolii oneştene.
În relaţiile cu Primăria, agenţii economici, fundaţiile, O.N.G.-uri, şcolile au manifestat
receptivitate, o permanentă mobilitate şi disponibilitate necesare unor abordări
contextuale noi, articulate situaţiilor sociale concrete.
Concursuri şi olimpiade şcolare
În anul şcolar 2012/2013 elevii din municipiul Oneşti au obţinut la faza
naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare 25 premii. Situaţia premiilor şi
menţiunilor pe unităţi de învăţământ este prezentată în tabelul următor:
Nr.
Unitatea şcolară Premiul Premiul Premiul Premiu Menţiune
crt.
I
II
III
special
1. Colegiul Naţional
1
1
2
1
3
,,Grigore Moisil''
2. Colegiul Naţional
1
2
,,Dimitrie
Cantemir''
3. Colegiul Tehnic
1
2
3
,,Gheorghe
Asachi''
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4. Colegiul Tehnic
,,Petru Poni''
5. Liceul Teologic
,,Fericitul
Ieremia''
6. Colegiul Sportiv
,,Nadia
Comaneci''
7. Şcoala
Gimnazială Nr. 1
8. Şcoala
Gimnazială
,,Ghiţă Mocanu''

2
1

1

1

1

1
1

Rezultatele olimpicilor din municipiul Oneşti au fost recompensate de reprezentanţii
autorităţilor locale.
4. Sănătatea
În ultimii ani, atât în Municipiul Onesti, ca de altfel, la nivelul judeţului Bacău
şi al întregii ţări, sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi generate de
penuria de resurse şi de consecinţele fireşti ale trenării procesului de reformă, care
influenţează nefavorabil nivelul distribuţiei ofertei de servicii. Reforma sistemului de
sănătate are ca principale obiective îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei,
creţterea eficienţei utilizării resurselor şi creşterea nivelului asistenţei medicale
acordate populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale, inclusiv prin creşterea numărului
de personal medical special calificat.
La sfârsitul anului 2013, reţeaua sanitară din Municipiul Oneşti prezenta
următoarea configuraţie organizată pe patru niveluri de bază:
1. Asistenţă primară (cabinete medicale de medicină de familie individuale, grupate
sau asociate, dispensare şcolare, cabinete stomatologice, farmacii , staţii de salvare,):
- Medicină de familie: 26 cabinete de medicină de familie (28 asistente medicale),
aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate .
- Asistenţă medicală stomatologică: 25 cabinete de medicină dentară/ 35 medici
stomatologi/ 23 asistente.
- Asistenţă medicală primară pentru elevii instituţiilor şcolare primare, gimnaziale şi
liceale, coordonată şi administrată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a
Consiliului Local Oneşti, este asigurată de 4 cabinete medicale şcolare, 1 cabinet
medical stomatologic, 4 medici şcolari, 2 medici stomatologi şi 21 asistente medicale
care deservesc gradiniţile, şcolile şi liceele.
În reţeaua publică de ocrotire a sănătătii functionează 21 cabinete de
specialitate, 3 centre de diagnosticare , 2 laboratoare de analiză şi 17 farmacii.
2.Asistenţa ambulatorie de specialitate este asigurată de Policlinica Spitalului
Municipal Oneşti, prin 17 cabinete de specialitate cu 45 de medici si 26 asistenţi.
11

3. Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească a fost asigurată de Serviciul
Judeţean de Ambulanţă Bacău – staţia Oneşti şi de serviciul S.M.U.R.D. din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău.
4. Asistenţă medicală spitalicească este asigurată de Spitalul Municipal Oneşti cu o
capacitate de 573 paturi, care începând cu data de 01.07.2010, în urma procesului de
descentralizare, a trecut în subordinea Consiliului Local Oneşti ca şi reţeaua de
medicină şcolară care a fost transferată din subordinea Direcţiei de Sănătate Publică
Bacău.
În cadrul spitalului îşi desfăşoară activitatea 104 medici (din care 24 rezidenţi),
309 cadre sanitare medii, 2 farmacisti si 8 asistenti de farmacie, pe parcursul anului
2013 efectuandu-se 22226 internari.
Situaţia principalilor indicatori de sănătate la nivelul anului 2013 se prezintă
atfel: mortalitatea intraspitalicească 1.67 %, mortalitatea infantilă 0.5 % şi un numar
de 975 noi născuţi .
Compartimentul de Primiri Urgenţe asigurat de 5 medici şi 15 asistente, a
avut o adresabilitate de 30569 de cazuri, din care 10573 internări .
La nivelul Municipiul Oneşti situaţia principalilor indicatori care reflectă
starea de sănătate a populaţiei se prezintă astfel:
Indicatori demografici pe 11 luni
Municipiul Oneşti
Indicatori calculaţi
Valori absolute
la 1000 de locuitori
Natalitate
286
6.4
Mortalitate generală
386
8.6
Sporul natural
-100
-2.2
Mortalitatea infantilă
0
0
Durata medie de viaţă (din datele deţinute de Direcţia Judeţeană de Statistică,
pentru anul 2012) este dată de durata medie de viaţă a judeţului în mediul urban, de
74,34 ani.
Situaţia bolilor cronice, din raportarile Medicilor de Familie se prezintă astfel:
Prevalenţa bolilor cronice - 11 luni Valori absolute
Indicatori calculaţi
la
2013
100000 locuitori
Diabet zaharat
1696
3787.27
Epilepsie
426
951.28
Hipertensiune arteriala
6186
13813.69
Cardiopatii ischemice
1644
3671.15
Cord pulmonar cronic
51
113.89
Boli cerebro-vasculare
682
1522.95
Boli pulmonare cronice obstructive 631
1409.06
Boala ulceroasa
486
1085.27
Ciroze si hepatite cronice
989
2208.49
Insuficienta renala cronica
114
254.57
Tumori maligne
799
1784.21
Tuberculoza
65
145.15
Tulburari mintale din care
753
1681.49
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Incidenţa bolilor transmisibile este urmatoarea:
Incidenţa
(cazuri
noi)
boli Valori absolute
transmisibile - 11 luni 2013
Infecţia rubeolica congenitala
Siflilis recent (primar, secundar)
Infecţii gonococice
Infecţia HIV
Hepatită virală A
Hepatită virală acută C
Diaree şi gastroenterită probabil
infecţioasă (BDA fară etiologie
determinată)
Enterită prin Rotavirus
Infecţii acute căi respiratorii
superioare
Pneumonia virală neclasată la alte
locuri
Menigite bacteriene
Scarlatină
Varicelă
Malarie

Indicatori calculaţi
100000 locuitori

1
3
5
1
7
1

2.23
6.70
11.17
2.23
15.63
2.23

180

401.95

1
4691

2.23
10475.27

934
1
2
52
1

2085.68
2.23
4.47
116.12
2.23

la

Din momentul lansării Programului Naţional de Sănătate privind tratamentul
invaziv al infarctului miocardic, prin care Ministerul Sănătăţii decontează 100% din
costurile implantului de stent şi ale tratamentului pentru dezobstrucţia arterelor
coronariene, resursele umane si materiale mobilizate pentru tratamentul infarctului
sunt uriase. De aceea este important diagnosticul sigur şi rapid pentru ca pacientul
săbeneficieze de acest Program Naţional în care parametrul “timp” este extrem de
preţios. În acest context, Compartimentul de primiri urgenţe al Spitalului Municipal
Oneşti a fost dotat cu cu un Analizor de markeri cardiaci AQT-90, ce realizează
analiza rapidă a bateriei de markeri cardiaci şi permite diagnosticarea în urgenţă a
pacienţilor cu infarct miocardic acut în vederea iniţierii protocolului modern de
tratament interventional. Utilizarea indicatorilor moderni reduce numărul
diagnosticelor fals-pozitive de infarct miocardic.
Asigurarea standardelor de calitate ale actului medical este preocuparea
principală a managementului Spitalului Municipal Oneşti, care pentru îmbunatăţirea
condiţiilor hoteliere, criteriu de bază al asigurarii calităţii actului medical cât şi cerinţa
în vederea acreditării CONAS, a dotat secţia ATI cu unul dintre cele mai moderne
paturi de pe piaţa mobilierului medical. Noul pat electric tip H 860-900 de la firma
Malvestio, a fost conceput pentru a oferi pacienţilor confort şi funcţionalitate iar
echipei medicale asigurarea în condiţii optime a activităţii de nursing. Dubla translaţie
a patului este utilă pentru facilitarea respiraţiei şi permite operatorilor să repoziţioneze
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pacientul fară efort pentru acesta. Poziţia terapeutică previne complicaţiile respiratorii
asigurand poziţia fiziologică a pacientului care este vitala in situatii critice.
Referitor la alte investiţii la nivelul spitalului, trebuiesc
menţionate
modernizarea clădirii Maternităţii prin
reabilitarea secţiilor de Obstetrică –
Ginecologie Neonatologie în cadrul proiectului privind ,, Reforma sistemului de
sănătate”, proiect finanţat de către Banca Mondială şi obţinut de către Ministerul
Sănătăţii şi înfiinţarea Compartimentului de Îngrijiri Paliative cu 10 paturi, a
cabinetului de Diabet Zaharat şi Nutriţie şi a unui loc de joacă la Secţia Pediatrie .
În anul 2012 în urma evaluărilor spitalelor, Spitalul Municipal Oneşti a obţinut
gradul III în clasificarea competenţelor Ministerului Sănătăţii, cu măsuri de
conformare, în vederea acreditării în anul 2015. Ca urmare, în 2013 s-au pus bazele
unei asocieri cu C.L. Bacau, cu scopul realizării unui nou “Compartiment de primire
urgenţe” şi a modernizării secţiilor de medicină internă, neurologie, orl si
oftalmologie, pentru care se estimează investiţii de aprox. 12,5 mil lei.
În scopul promovării sanătăţii publice au avut loc campanii de colectare de
sânge, organizate de catre Centrul de Transfuzie Sanguină Bacău, pentru care
primaria a asigurat popularizarea acţiunilor, la care au participat 350 de donator.
5. Cultura
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,RADU ROSETTI”
Valoarea bibliotecii publice se reflectă, în special, în beneficiile sociale şi
culturale oferite comunităţii, precum şi în rolul deosebit de important pe care îl joacă
în coeziunea acesteia. Impactul bibliotecii asupra cetăţenilor nu are efecte imediate, ci
se conturează în timp şi se manifestă prin nivelul de cultură generală, creativitate,
comportament, capacitatea de a accesa şi evalua informaţia şi de a o transforma în
cunoaştere, folosirea acesteia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” şi-a asumat multe roluri noi, şi-a extins
serviciile fără a renunţa la funcţiile anterioare. În contextul actual se impune ca în
permanenţă să aibă loc evaluarea serviciilor, selectarea celor cu priză la public,
evaluarea resurselor necesare, inclusiv a abilităţilor solicitate pentru a face faţă
rolurilor noi. Situaţia statistică anuală a înregistrat următoarele valori semnificative la
principalii indicatori de performanţă:
Număr curent permis – 6128
Număr utilizatori activi – 5745
Număr utilizatori nou înscrişi – 2194
Număr de vizite la bibliotecă (frecvenţa) – 129 201
Documente împrumutate - 106 341
Utilizatori săli internet - total 929: adulţi 513, copii 126, filială 290
Documente electronice - prin serviciul internet - 11 838
Internet - ore accesate (sesiuni) – 25 256
Număr evenimente culturale - 322
Număr participanţi la evenimente culturale - 23 228
Abonamente - 24 publicaţii în valoare de 6 128,28 lei
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Valoarea şi distribuţia achiziţiei de carte rezultă din tabelul următor:
TIP DOCUMENT
CANTITATE
TITLURI

VALOARE

CARTE

1 864

1 445

21 249,65

CD

152

142

1 068,00

PERIODICE

117

24

6 128,23

DOCUMENTE SPECIALE 377

377

--

TABLOURI

17

17

13 565

TOTAL 2013

2 527

2 005

42 010,93

Astfel, la sfârşitul anului 2013, patrimoniul biblioteconomic al instituţiei
cuprindea:
TOTAL DOCUMENTE DE BIBLIOTECĂ
NR.
TITLURI
EXEMPLARE
CĂRŢI

166 849

75 948

PUBLICAŢII SERIALE

6 530

692

MANUSCRISE

2

2

DOCUMENTE Audio, Video, Audio - Video

4 297

--

DOCUMENTE GRAFICE

--

--

DOC. ELECTRONICE: CD, DVD, ALTE DOC. 871
EL.

--

ALTE DOCUMENTE

--

7 537

Dincolo de elocvenţa cifrelor, profilul utilizatorului contemporan dezvăluie
faţete multiple ale intereselor sale, de la cele de lectură, până la socializare şi
accesarea unor baze de date aflate la sute sau mii de kilometri depărtare, de la simple
informaţii, până la consultanţă şi instruire în cele mai diverse domenii. Aceste aspecte
au stat la baza conceperii şi organizării unor activităţi şi evenimente culturale
diversificate şi de calitate, care să răspundă aşteptărilor unui public exigent.
Expoziţiile de carte au avut teme selectate din Calendarul cultural 2013 alcătuit de
Biblioteca Judeţeană ,,Costache Sturdza” Bacău, în funcţie de importanţa
evenimentului, de dezideratul promovării valorilor culturale locale şi naţionale, ca şi
de bogăţia colecţiilor pe care le deţinem la temele respective. Au fost prezentate
publicului expoziţii de carte completate cu alte tipuri de documente.
Expoziţiile de artă plastică au urmărit stimularea şi promovarea artiştilor locali
şi regionali, prin expoziţii personale, de grup şi colective, ca şi educarea publicului
larg în domeniul artelor plastice.
De asemenea, lucrările incluse în pinacoteca
bibliotecii au făcut obiectul unor expoziţii organizate la Filiala ,,Cosânzeana”, alături
de diverse expoziţii fotodocumentare, de fotografie artistică, de ceramică, de obiecte
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artizanale, de origami, de lucrări realizate de copiii implicaţi în proiecte educaţionale
şi în atelierele de vacanţă.
Lansările de carte au promovat şi încurajat scriitori contemporani, din ţară şi
din străinătate.
Concerte lunare în cadrul Stagiunilor artistice 2012-2013, 2013-2014 (a
douăsprezecea ediţie) au fost susţinute de Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima”
Cluj-Napoca şi Filiala Piatra Neamţ.
Concertele ocazionale, prezentate în afara stagiunii artistice, au adus în faţa
publicului valori ale artei interpretative din România, Italia, Japonia, Ungaria şi
Elveţia.
Cercul de biblioterapie
Prelegeri de filosofie
Conferinţe pe diverse teme (mediere, astrologie, jurnalism etc)
Workshopuri de dezvoltare personală
Dintre evenimentele deosebite ale anului, presupunând mobilizarea exemplară
de forţe şi un efort deosebit de coordonare a echipei care a lucrat pe multiple planuri,
menţionăm:
„COLOCVIILE BIBLIOTECII” Ediţia a V-a (24-25 octombrie), cu tema 85
de ani de lectură publică oneşteană şi 160 de ani de la naşterea lui Radu Rosetti,
manifestare care s-a deschis cu o sesiune de comunicări dedicată atât istoriei instituţiei
bibliotecare oneştene, cât şi pesonalităţii patronului său spiritual. Cu acelaşi prilej a
fost lansată «Antologia Concursului de proză scurtă „Radu Rosetti” (2003-2012)»,
ediţie îngrijită de colectivul bibliotecii, realizare îndelung aşteptată. Prima zi a
evenimentului s-a încheiat cu un concert omagial, iar a doua zi a colocviilor a găzduit
o nouă ediţie a proiectului „Alege-ţi profesia”, dedicată frumoasei profesii de
bibliotecar. Pe parcursul lucrărilor, am fost onoraţi de prezenţa autorităţilor locale, a
descendenţilor lui Radu Rosetti şi a numeroşilor invitaţi din ţară.
,,NOCTURNA BIBLIOTECII ONEŞTENE” - ediţia a III-a, 1 nov. - a
implicat întreg colectivul bibliotecii în organizarea unui eveniment complex, cu
expoziţii, videoproiecţii, audiţii, recital de pian, o nouă ediţie a „Librăriei de criză”,
workshopuri de quilling, şah, face painting, spectacolul de teatru al trupei „Alfa”,
concertul Trupei de blues acoustic „The StoryTellers”, spectacol de dansuri populare
de pe Valea Tazlăului, atelier de scriere coreeană, karaoke, versuri în lectura autorilor,
stand de carte cu vânzare, dans modern al elevilor de la Clubul Copiilor coordonaţi de
prof. Mariana Oşteanu, colecţii de mărci poştale, cartele telefonice, linguri sculptate
ş.a.
„ZILELE BIBLIOTECII” - (21-25 aprilie) s-au adresat tuturor categoriilor de
public, prin diversitatea programelor;
Concursul naţional de proză scurtă ,,Radu Rosetti”, ediţia a XV-a, preşedintele
juriului Gheorghe Izbăşescu – 24 octombrie;
Concursul de ex-libris, ediţia a XVI-a, cu tema „Centenar Maria Tănase”–
preşedintele juriului prof. dr. Aurel Stanciu, membru UAP, Filiala Bacău – 19 nov.;
Cu prilejul zilei de 1 Iunie a avut loc Festivitatea de premiere a concursurilor
de la secţiile de copii: Lecţii la bibliotecă (SLC) şi Concursul de lectură „Mary
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Poppins” (SC). au fost distribuite materiale de promovare a lecturii şi a activităţii
bibliotecii: Cartea de vacanţă şi Programul Atelierele vacanţei, în care s-au implicat
angajaţi de la toate serviciile şi compartimentele din bibliotecă.
Trupa de teatru ,,ALFA” a bibliotecii, instructori bibliotecar Nicoleta
Sălbatecu, şef serviciu Doina Brumă, a susţinut în bibliotecă spectacolele:
5 aprilie - Spectacolul APRIL -VIS DE COPIL
19 septembrie - Spectacolul SOARELE TOAMNEI
1 noiembrie – Spectacol cu cele mai bune momente ale anului 2013 şi
înmânarea diplomelor
obţinute la următoarele concursuri :
FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU "NEGHINIŢĂ" BACĂU (25 octombrie)
Premiul I – sceneta „Cearta” (Maria Ganea, Vlad Panţiru, Vlad Sălbatecu)
Premiul I – sceneta „Temă pentru acasă” (Cristiana Diţu, Ana Ganea, Diana
Ilie )
FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU "MICUL ACTOR" – ONEŞTI (5-6 iunie)
Premiul I – sceneta „O poveste plicticoasă”(Rebecca Coitu, Cristina Oancea)
Premiul I – sceneta „Copacul care face ciori”(Ştefan Acsinia, Ionuţ Pîrjol)
Premiul al II-lea – sceneta „Chiulul” (Victor Alecu, Cristina Diţu, Diana Ilie,
Vlad Panţiru )
FESTIVALUL CONCURS DE TEATRU ŞCOLAR BRĂILA (10-12 iunie)
Premiul al II-lea – sceneta „Cearta” (Mălina Neculăiţă, Vlad Panţiru, Vlad
Sălbatecu)
Premiul al II-lea – sceneta „O poveste plicticoasă” (Rebecca Coitu, Cristina
Oancea)
Menţiune – sceneta „Chiulul” (Victor Alecu, Cristina Diţu, Diana Ilie, Vlad
Panţiru )
Premiul al III-lea – Vlad Sălbatecu (monologul „Zmeule, nenorocitule!” Marin Sorescu)
Premiul special pentru interpretare : Vlad Panţiru (monologul „La cireşe” – Ion
Creangă)
Biblioteca publică oneşteană a avut un rol activ în parteneriatele derulate cu
instituţii şi organizaţii la nivel local, judeţean şi naţional, cum sunt:
Primăria Municipiului Oneşti
Poliţia Judeţului Bacău - simpozion pe tema Traficului de fiinţe umane
Poliţia Oneşti - acţiuni educative cu elevii municipiului: combaterea consumului de
droguri, conducere preventivă etc.
Departamentul ISU Oneşti
Asociaţia de tineret ONESTIN
Fundaţia Naţională „George Călinescu” („Zilele Culturii Călinesciene”, Ediţia a
XLV-a)
Asociaţia culturală „Pro Basarabia şi Bucovina”
Clubul Copiilor Oneşti
Centrul de Servicii Sociale ,,Alexandra”
Clubul Sportiv Municipal Oneşti
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Clubul de Ecologie şi Turism Montan „ŞANDRU” preşedinte Gheorghe Istrate –
videoproiecţii pe teme turistice „Ochiul muntelui”, activităţi educative sub genericul
„Şcoala muntelui” - întâlniri lunare şi cele impuse de Calendarul evenimentelor 2013
emis de Federaţia Română de Turism şi Ecologie
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
Casa Corpului Didactic Bacău
Sindicatul Liber din Învăţământ Bacău, UGSR Bucureşti
Cercul pedagogic al educatoarelor zona Comăneşti – Oneşti
Cercul pedagogic al învăţătorilor – Centrul metodic 7
Cercul pedagogic al profesorilor de limba română, de limba franceză
SC FORMA TRADING SRL - Programul Naţional „Strada Mare”, coord. Ovidiu
Bufnilă
Asociaţia „BRAT ONEST” - Proiectul Grundtvig „ACT – Active Citizens learning
through Theater” („Cetăţeni activi prin teatru”), coord. Constantin Ungureanu
Asociaţia „Pas în doi”
Editura „Magic Print”
Editura „Karta.ro”
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca şi Filiala Piatra Neamţ
UNATC Bucureşti - Acord de schimb interbibliotecar, coord. bibl. Mihaela Costea
Liceul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău
Clubul Artelor „Expresia Ideii” - prof. Mariana Bendou;
Grupul „ASTERIA”, prof. Margarita Ciorici – spectacole muzicale;
Grupul M.Y. MUSIC ART, prof. Irina Pashalov, spectacol de Crăciun
Asociaţia Română pentru Reciclare „RoRec” – premierea câştigătorilor la Tombola
acţiunii de colectare a aparatelor electrocasnice ieşite din uz;
Spitalul Penitenciar Târgu Ocna - derularea de activităţi culturale diverse, ateliere de
pictură, expoziţii de artă plastică, obiecte artizanale etc.;
Centrul de Reeducare Minori Târgu Ocna – vizite, videoproiecţii, consultarea
bibliografiei şcolare, expoziţii de pictură şi desen, audiţii muzicale antistres, donaţii
de carte, spectacole
Grupul ,,FILOMELOS” - prof. Paula Cautiş, preot Petrică Cautiş - Concerte
Şcoala francofonă de vară – prof. Emilia Munteanu: repetiţii, spectacole, premiile
francofoniei;
Şcoala de actorie „Pygmalion” Piatra Neamţ
Asociaţia tinerilor minorităţii rrome
Unităţile şcolare de toate gradele au încheiat parteneriate educaţionale pe baza cărora
au desfăşurat periodic (cel mai adesea lunar), activităţi prin care au marcat momentele
culturale naţionale cele mai importante, au deprins elevii cu instrumente de muncă
intelectuale şi au încurajat aptitudinile artistice ale copiilor – v. ANEXA 2.
Au fost iniţiate şi au continuat servicii moderne de bibliotecă, materializate în
proiecte, concursuri, ateliere:
Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” – factor integrator al comunităţii - serviciul de
împrumut carte la domiciliul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii;
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Serviciul de împrumut audiocărţi (Cărţile Daisy) pentru utilizatorii cu deficienţe
vizuale;
Serviciul de împrumut interbibliotecar – 335 titluri împrumutate la şi de la alte
biblioteci, judeţene şi universitare, din ţară: documente în original, copii xerox,
scanări;
Site-ul bibliotecii – întreţinere şi dezvoltare;
Blogurile bibliotecii - sediul central, Filiala ,,Cosânzeana”, Trupa „ALFA”,
„Navigator 50+” ;
Newsletter pentru evenimentele culturale;
Concursul ,,Lecţii la bibliotecă” - Sala de Lectură Copii, cu evaluare lunară şi premii
în cărţi;
Concursul de lectură ,,Mary Poppins” derulat la Secţia Copii pe parcursul întregului
an şcolar;
Continuarea şi diversificarea Atelierelor de vacanţă în timpul verii: şah, pictură,
lecturi comentate, videoproiecţii;
„Pledoarie pentru şah” - partide demonstrative, concurs simultan de şah,
videoproiecţie – antrenor Emil Palade;
„Cuconet quilling” - atelier condus de ed. Ana-Ortanza Matei, ale cărui produse
(afişe, felicitări, tablouri) au fost destinate bunei desfăşurări a spectacolelor de teatru
şi altor activităţi de bibliotecă;
,,Librăria de criză”- donaţii bianuale de la cititori, către cititori;
,,Alege-ţi profesia!” - conferinţe de orientare şcolară şi profesională, cu participarea
unor personalităţi din domenii diverse;
,,Paper Avatar” – colectarea deşeurilor de hârtie.
Instituţia noastră a găzduit festivităţile de absolvire pentru clasele a XII-a (mai
– iunie).
S-au înregistrat numeroase vizite ale grupurilor organizate şi ale claselor de
elevi de la unităţile şcolare din municipiu şi din zonă limitrofă.
Personalul de specialitate a îndeplinit cu stricteţe sarcinile prevăzute în fişa
postului, respectând prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, instrucţiunile
proprii locului de muncă privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi normele
în vigoare privind situaţiile de urgenţă.
Angajaţii au fost beneficiarii următoarelor cursuri şi modalităţi de formare
profesională:
26 .04. Întrunire profesională referitoare la modalităţile de implementare a
Standardului ocupaţional pentru bibliotecari şi la Direcţiile strategice ale formării
profesionale în Sistemul naţional de biblioteci, la care a participat cea mai mare parte
din personalul bibliotecii - BNR Bucureşti
22 - 23.05 Atelier profesional şi sesiune demonstrativă: Sălbatecu Nicoleta, Bunghez
Diana, Gîşfan Olivera, Dumitriu Doina, Popovici Eduard - Biblioteca Judeţeană Cluj
23.05. Instruire profesională trimestrială a bibliotecarilor: Brumă Doina, Grigoraş
Mihaela - Biblioteca Judeţeană Bacău
27-31.05 Cursuri de pregătire profesională: Calfa-Păduraru Anişoara - Biblioteca
Judeţeană Bacău
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27.06. Curs festiv Biblionet şi 120 ani de lectură băcăuană: Şerbu Elena - Biblioteca
Judeţeană Bacău
23-25.08 Curs de formare „Managementul proiectelor”: Cotloş Doina-Marcela,
Sălbatecu Nicoleta, Munteanu Delia-Alina, organizat de Primăria Oneşti, în
colaborare cu Asociaţia de Tineret Onestin
3 – 5.09 Sesiune demonstrativă IREX: Gîşfan Olivera Lida Biblioteca Judeţeană
Galaţi
3.10. Conferinţa „Alimentaţia sănătoasă”: Puşcaşu Daniela, Diţu Diana,
Năstase
Mirela - Biblioteca Municipală Adjud
9 – 12.10. Conferinţa Naţională a ANBPR: Bălcănaşu Doina Ileana, Năstase Mirela,
Diţu Diana - Biblioteca Judeţeană „Astra” Sibiu
21 – 23 10. Cursuri de pregătire profesională Programul Biblionet: Calfa-Păduraru
Anişoara - Biblioteca Judeţeană Bacău
21.10 – 1.11. Cursuri de perfecţionare profesională: Popovici Eduard - CPPC
Bucureşti
30.10 – 1.11. Conferinţa finală a Programului Biblionet: Bălcănaşu Doina Ileana BNR Bucureşti
La cinema„Capitol” s-au folosit atât mijloace tradiţionale cât şi
moderne. S-a păstrat în permanenţă o bună colaborare cu partenerii din media locală
şi s-au folosit servicii de voluntariat în marketing cultural. Este remarcabilă prezenţa
constantă a instituţiei noastre în paginile periodicelor locale, cu numeroase articole
care ne aparţin, în rubricile săptămânale difuzate de Radio Connect („O carte pe
săptămână” şi „Alb şi negru”) şi în interviurile realizate cu diferite ocazii.
Deoarece animaţia culturală face parte dintre activităţile de bază ale
bibliotecilor moderne, constând în stimularea interesului indivizilor faţă de produsele
şi serviciile culturale pe care le oferă mediul lor de viaţă, urmărind participarea la
evenimentele semnificative, activitatea culturală a bibliotecii oneştene a fost
structurată şi anunţată în timp util prin programele culturale lunare, la care s-au
adăugat în mod constant evenimentele intervenite pe parcurs.
Dovezi ale aprecierii de care se bucură biblioteca noastră printre profesioniştii
din ţară sunt: premiul tipografiei digitale „Agrafa Print Services” pentru concursul
bloggerilor, constând în tipărirea pliantelor de prezentare a bibliotecii, locul II la
Târgul serviciilor SMART de bibliotecă organizat la Conferinţa Naţională a ANBPR,
selectarea proiectului „Librăria de criză” pentru a fi prezentat la Conferinţa finală a
Programului Biblionet de la Biblioteca Naţională a României, alegerea Oneştiului
printre cele 10 localităţi din ţară beneficiare ale programului de mentorat „Opening
Opportunities” desfăşurat de Microsoft în parteneriat cu Biblionet şi TechSoup,
destinat elevilor de liceu. De asemenea, la cererea Prefecturii Bacău, am fost solicitaţi
să redactăm articole pentru prezentarea municipiului, a bibliotecii şi a muzeului în
vederea alcătuirii ghidului turistic al judeţului, sarcină abordată cu responsabilitate şi
promptitudine. Editarea pliantelor, a programelor, a afişelor, a altor materiale
promoţionale, redactarea lucrărilor cu care ne-am prezentat la colocvii, conferinţe,
proiecte locale şi naţionale, elaborarea fişelor de creaţie ale artiştilor, conceperea
discursurilor de prezentare de la vernisaje de expoziţii şi lansări de carte, prefaţarea
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unor volume sunt tot atâtea argumente ale unei activităţi profesionale angajate,
competente, temeinice. Implementarea Sistemului de control intern/managerial în
etapele sale marcate de termene stricte, cu dificultăţile inerente oricărui început, a
implicat directorul, şeful de serviciu AEPC, inginerul de sistem, administratorul,
secretara instituţiei, pentru perioade importante de timp dedicate întocmirii
documentaţiei specifice. Aceeaşi echipă s-a ocupat de: întocmirea Planului Anual de
Achiziţii Publice pe compartimente, pe baza analizei anterioare a necesarului de
produse, servicii şi lucrări, completarea şi centralizarea statisticilor anuale de
bibliotecă, elaborarea rapoartelor şi a proiectelor anuale de activitate, a celorlalte
materiale specifice sfârşitului şi începutului de an (fişele de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale persoanelor care ocupă funcţii contractuale de execuţie şi
de conducere, abonamente, concertele din cadrul stagiunii, previziuni bugetare,
centralizator expoziţii de carte, documentaţia privind securitatea şi sănătatea în
muncă, instructajul în domeniul situaţiilor de urgenţă, planificarea concediilor de
odihnă, a schimburilor de lucru etc.), tot atâtea capitole importante de care depinde
buna desfăşurare a activităţii bibliotecii.
MUZEUL MUNICIPAL DE ISTORIE
Muzeul Municipal de Istorie este instituţie publică de cultură, fără personalitate
juridică, subordonată Primăriei Oneşti, făcând parte din aparatul de specialitate al
Primarului.
Prin diversitatea activităţilor şi funcţiilor sale specifice, această instituţie
muzeală constituie un reper în privinţa realizării actului cultural în spaţiul teritorial –
administrativ al municipiului.
Cu o activitate de 52 de ani, Muzeul Municipal de Istorie vine în întâmpinarea
publicului oneştean cu activităţi diverse, apropiate de nevoile şi dorinţele vizitatorilor,
deschizându – le gustul pentru frumos, pentru istoria locală şi, în deoasebi, pentru
ineditul informaţiilor furnizate.
Pentru valorificarea patrimoniului cultural local şi stimularea interesului pentru
istoria naţională al locuitorilor municipiului Oneşti, muzeul a organizat următoarele
manifestări:
Expoziţii:
• Expoziţie temporară de sculptură în lemn. Autor: Catană Vasile. (ianuarie –
noiembrie)
• Expoziţia temporară de fotografii Vechiul Oneşti. (mai – iunie)
• Expoziţia temporară de icoane din paie. Autor: Gheorghe Munteanu. (iunie 2013)
• Expoziţia temporară de sculptură şi mozaic. Autor: Ioan Tripa. (iunie 2013)
• Expoziţie cu vânzare Minerale şi decoraţiuni din pietre semipreţioase. (19 – 21
iulie), Partener : Diana Ciobanu - Midee Love Crafted Jewerly
• Expoziţia temporară de fotografii Personalităţi ale culturii româneşti Autor: Dorin
Speranţia. (iulie – septembrie)
• Expoziţia temporară Restaurarea obiectelor de patrimoniu. Artă şi profesionalism.
(septembrie - octombrie)
• Expoziţie temporară de pictură. Autor: Felix Lupu. (octombrie – decembrie)
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• Expoziţia temporară de fotografii şi desene Dealul Perchiu. Perla Oneştiului.
(noiembrie - decembrie)
• Expoziţia temporară de fotografii 1 Decembrie. Ziua Naţională a României.
(decembrie)
• Expoziţia temporară de etnografie A fost odată... (decembrie)
Simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiinţifice:
• Unirea Principatelor Române. Simpozion dedicat zilei de 24 Ianuarie. (24 ianuarie)
Partener: Cercul de istorie „Românii şi Europa” din cadrul C.N. „Dimitrie Cantemir”.
• Unirea Basarabiei cu România. (3 aprilie)
Partener: Cercul de istorie „Românii şi Europa” din cadrul C.N. „Dimitrie Cantemir”.
• 9 Mai – Ziua Independenţei, Ziua Europei. Simpozion dedicat zilei de 9 Mai şi
împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea Muzeului Municipal de Istorie Oneşti. (9 Mai)
Partener: Cercul de istorie „Românii şi Europa” din cadrul C.N. „Dimitrie
Cantemir”.
• Noaptea Muzeelor. Expoziţie foto documentară, vizionări de filme, lansare de carte.
(18 mai).
• Simpozion internaţional Oneşti – 555 de ani de la prima atestare documentară.
(7 iunie)
Partener : Asociaţia Clubul „Expresia Ideii”, coordonator prof. Mariana Bendou.
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor. (11 - 12 iunie)
Partener: Cercul de istorie „Românii şi Europa” din cadrul C.N. „Dimitrie
Cantemir”.
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor. (22 - 23 octombrie)
Partener: Cercul de istorie „Românii şi Europa” din cadrul C.N. „Dimitrie
Cantemir”.
• „Averea mea este ceea ce ştiu”. (16 noiembrie)
Partener : Asociaţia „Bucuria celor necăjiţi”.
• „Puterea culorilor. Despre culori şi roci”. (24 noiembrie)
Partener : Gertruda Caitar, Asociaţia de tineret Onestin, Diana Ciobanu Midee Love Crafted Jewerly
• Ziua Naţională a României. Simpozion dedicat zilei de 1 Decembrie şi atestării
documentare a Oneştiului. (29 noiembrie)
Partener: Cercul de istorie „Românii şi Europa” din cadrul C.N. „Dimitrie
Cantemir”.
• „Vis de Iarnă”. Spectacol muzical distractiv. (21 decembrie)
Partener : Asociaţia Clubul „Expresia Ideii”, prof. Mariana Bendou.
Specialiştii muzeului au întocmit rapoarte, studii, articole şi comunicări care
au apărut în reviste de specialitate:
- dr. Ioan Vasiliu, Materiale aparţinând culturii Noua descoperite la
Căbeşti – Mileşti (com. Podu Turcului, jud. Bacău), articol apărut în revista Carpica,
XLII, p.57-86, editată de către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău.
- dr. Ioan Vasiliu, Materiale aparţinând Epocii bronzului descoperite la
Gutinaş – La Silişte (com. Ştefan cel Mare, jud. Bacău), articol apărut în revista
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Carpica, XLII, p.87-109, editată de către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din
Bacău.
- dr. Ioan Vasiliu, Bogdăneşti-Todoscanu. Unelte pentru practicarea
agriculturii confecţionate din materii dure animale, articol predat pentru publicare
revistei Zargidava, editată de către Societatea de Ştiinţe Istorice din România, filiala
Bacău şi Fundaţia cultural – ştiinţifică „Iulian Antonescu” din Bacău.
- dr. Ioan Vasiliu, Piese de cult din aşezarea getică de la Căbeşti –
Cociuba Dămăcuşa, articol predat pentru publicare revistei Danubius, editată de către
Muzeul judeţean Galaţi.
- dr. Ioan Vasiliu, Materiale aparţinând Epocii bronzului descoperite la
Gutinaş – La Silişte (com. Ştefan cel Mare, jud. Bacău), comunicare la Simpozionul
Naţional „ Vasile Pârvan „ organizat de către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
din Bacău în zilele de 3 - 4 octombrie.
- dr. Ioan Vasiliu, Unirea şi anti unioniştii, comunicare la Muzeul
Municipal de Istorie Oneşti, ianuarie.
- dr. Ioan Vasiliu, Mareşalul Alexandru Averescu, comunicare la Muzeul
Municipal de Istorie Oneşti, aprilie.
- dr. Ioan Vasiliu, Un erou uitat – Ioan Fătu, comunicare la Muzeul
Municipal de Istorie Oneşti, octombrie.
- dr. Ioan Vasiliu, Eroul de la Oituz – generalul Eremia Grigorescu, comunicare la
Muzeul Municipal de Istorie Oneşti, noiembrie.
În cursul anului 2013 expoziţia permanentă a Muzeului Municipal de Istorie a
fost vizitată de un număr de 5.341 persoane, din care 5196 preşcolari şi şcolari
organizaţi în 215 grupuri venite de la instituţiile de învăţământ din municipiu şi din
localităţile riverane şi 145 de vizitatori individuali.
CINEMATOGRAFUL „CAPITOL”
Cinematograful „Capitol” din municipiul Oneşti este unitatea în care se
organizează şi se desfăşoară spectacole cinematografice şi alte tipuri de evenimente,
dispunând de o sală de spectacole modernă cu 296 de locuri, inaugurată în 2012.
În 2013 a înregistrat la spectacolele cinematografice 25838 spectatori, iar la
spectacolele din cadrul stagiunii culturale 2065 spectatori; 789 spectatori la alte
evenimente.
Total spectatori: 28 692
Stagiunea Culturală Oneşti este un proiect al Primăriei Municipiului Oneşti
care sprijină manifestările culturale importante de la cele mai prestigioase teatre şi
filarmonici din ţară.
Născut din nevoia de cultură de înalt nivel a publicului oneştean, proiectul
urmăreşte să reînvie tradiţiile cultural-artistice din această zonă şi a cuprins
spectacolele:
28 ianuarie - Teatrul Nottara „Variaţiuni enigmatice” de Eric-Emmanuel Schmitt, cu
Mircea Diaconu şi Alexandru Repan.
4 martie - Gala de operetă a Filarmonicii de Stat „Mihail Jora” Bacău, dirijor Sorin
Holiartoc. Solişti: Catarina Coresi- (Austria), Csaba Fazekas-(Luxemburg).
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1 Aprilie - „Viaţă de cimitir” comedie romantică scrisă, regizată şi interpretată de
Rodica Popescu Bitănescu.
13 mai - Balet „L'heure D'or du Paris” cu Daniela Vlădescu şi Marius Eftimie.
13 iulie - Concertul multimedia „Hollywood Music Stars” al Filarmonicii „Mihail
Jora” din Bacău dirijat de maestrul Cristian Lupeş, a reunit un public de peste 4000 de
spectatori, sâmbătă, 13 iulie, chiar în inima oraşului. Mobilizând numeroase resurse şi
echipamente tehnice, o serie de artişti oneşteni alături de orchestra băcăuană au urcat
pe scenă pentru a construi un mise-en-scène hollywodian, reunind partituri din
coloana sonoră a celebrelor filme „Piraţii din Caraibe”, „Titanic”, „Superman”, „Dirty
Dancing”, „Charlie Chaplin”, „Spiderman”, „Star Wars”, dizolvând încărcătura
muzicii simfonice pe fondul unor proiecţii video şi efecte de lumină.
29 iulie – 4 august - „Caravana filmului românesc”, capodopere ale cinematografiei
naţionale cu participarea regizoarei Elisabeta Bostan şi a câtorva protagonişti ai
filmelor sale.
23 septembrie „Nişte fete” spectacol de Neil LaBute, regia Cristian Juncu, cu Catrinel
Dumitrescu, Vlad Zamfirescu, Cristina Florea, Irina Velcescu, Andreea Vasile, Diana
Cavallioti.
28 octombrie - „Vacanţă în Guadelupa” o coproducţie a Teatrului Nottara cu Teatrul
„George Ciprian” din Buzău, în regia Dianei Lupescu şi cu o distribuţie ce-i cuprinde
pe actorii: Adrian Văncică, Mircea Diaconu, Ion Haiduc, Constantin Cotimanis, Ada
Navrot, Dani Popescu, Crenguţa Hartion, Corina Dragomir şi Ioana Calotă.
18 noiembrie - „Un cuplu ciudat” de Neil Simon, regia Liviu Lucaci; spectacol
organizat de Teatrul de comedie şi Asociaţia Tam Tam.
25 noiembrie - „ MP3” Spectacol folk cu Sorin Poclitaru – poet, Marius Matache –
folkist şi Alex Nichita – violonist.
16 decembrie - „Străini în noapte”, comedie romantică de Eric Assous cu Florin
Piersic şi Medeea Marinescu, regia Radu Beligan.
CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR
Ca instituţie culturală a comunităţii, Casa de Cultură a Sindicatelor Oneşti
organizează o diversitate de activităţi prin care se adresează publicului de toate
vârstele şi categoriile sociale. În acest scop stabileşte colaborări şi parteneriate cu
instituţii sau organizaţii culturale şi cu specialişti din diverse domenii.
Dintre activităţile anului 2013, evidenţiem:
15 Ianuarie - Ziua Culturii Naţionale, Ziua poetului naţional Mihai Eminescu
Citesc poezie de dragoste elevele Şcolii Postliceale „Carol Davila”
Cântă Cristi Benedict şi Jeanina Benedict
24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române - spectacol
Îşi dau concursul artişti şi formaţiile de amatori ai CCS
Invitată: solista de muzică populară Matilda Pascal Cojocăriţa şi taraful ei
26 ianuarie - Spectacol Teatrul „BACOVIA” Bacău
1 februarie - Expoziţie de pictură şi artă populară de pe Valea Trotuşului
expun artişti elevi şi profesori de pe Valea Trotuşului
6 februarie - Simpozion Muzica - mijloc de comunicare în masă –Tema: Pop-rock
Invitaţi: Mihai Teleagă, Gelu Stufaru, Romeo Ifrim, Cristi Benedict
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Susţine tema: Nicolaie Pîrvu Jr.
15 februarie –VALENTINE’ S DAY - Spectacol - carnaval realizat în colaborare cu
discoteca „BABY STAR”
20 februarie –Teatrul de păpuşi Botoşani – „VASILACHE”
22 februarie - Discoteca „BABY STAR” - „Dragobetele la români “
23 februarie - Prelegerea „Stagiu de documentare–informare in sănătate” Dr. Raluca
Coman
28 februarie - „Noţiuni IT” - Prof. Raluca Ciobanu
1 martie - Spectacol dedicat mărţişorului realizat de copiii de la grădiniţele oneştene
şi comunele limitrofe
7 martie - Spectacol de muzică şi poezie dedicat Zilei Internaţionale a Femeii,
participă elevi de la unităţile şcolare din Oneşti
10 martie - Simpozion „Bucuria muzicii” dedicat celor 200 de ani de la naşterea lui
Fr. Chopin
15 martie – Vernisajul Expoziţiei de icoane
19 martie – Vernisaj „Simboluri Pascale”, expun copii de la şcolile de pe Valea
Trotuşului
20 - 25martie - Festivalul interjudeţean „Confluenţe Trotuşene”- ediţia a VI-a.
Participă şcolile gimnaziale Helegiu, Drăgugeşti, Gura Văii, Poduri, Moineşti,
Caraclău, Sănduleni, Şcoala Gimnazială nr. 1 Oneşti, Târgu Ocna, Dofteana, Cucuieţi,
Agăş, Palanca, Brusturoasa, Apa Asău, Asău, Comăneşti, licee de la Moineşti,
Comaneşti, „Gh.Asachi” şi „Petru Poni” Oneşti
1 aprilie - Discoteca „BABY STAR” – Spectacol Stand-up comedy
5 aprilie - Spectacol Teatrul „BACOVIA” Bacău
10 aprilie – Simpozion Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Oneşti
15 aprilie - Teatrul Galaţi – „Dănilă Prepeleac”
20 aprilie - Spectacol de muzică populară şi uşoară realizat de copiii artişti amatori de
la
Casa de Cultură a Sindicatelor
26 aprilie – Vernisaj Expoziţie graffiti
27 aprilie - Preselecţie pentru festivalul TI AMO – concurenţi din Oneşti şi jud. Bacău
1 mai – Vernisaj Expoziţie pictură şi desen de Armindeni
Lucrări executate de copii şi elevi din şcolile din Oneşti şi localităţile limitrofe.
11 mai – Festivalul de dans „Meridianele dansului” realizat de Clubul Copiilor în
colaborare cu
Casa de Cultură şi Primăria Municipiului Oneşti
13 mai – Vernisaj Expoziţie de desene dedicate Festivalului TI AMO Oneşti.
15-30 mai - Festivalul Internaţional de Muzica Uşoară pentru Copii TI AMO – editia
a XVIII-a
În timpul evenimentului s-au desfăşurat următoarele acţiuni:
Vizite la muzeele oraşului şi la lăcaşele de cult din zonă – monumente istorice
Spectacole în aer liber în Târgu Ocna şi Slănic Moldova
Parada concurenţilor
Întâlniri cu oficialităţile municipiului
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1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului - Spectacol susţinut de artistul de circ Vasile
Dumbravă
12, 14 iunie – spectacole dedicate sfârşitului de an şcolar, realizate de elevii claselor a
XII-a
17 iunie - Teatrul „BACOVIA” Bacău – „Nora” de H. Ibsen
20 iunie – Vernisajul expoziţiei „Animalul meu de lângă casă”
22 iunie – Spectacol Teatrul „BACOVIA” Bacău
25 iunie - Spectacol de break dance în Discoteca „BABY STAR”
1 iulie – Spectacol Teatrul „BACOVIA” Bacău
9 -12 iulie - Spectacole-festivitate de premiere şcoli gimnaziale şi colegii
20, 21, 27, 28 iulie - Spectacol de varietăţi cu artiştii Casei de Cultură la Slănic
Moldova
5 august - Atelier de teatru – repetiţie pentru piesa „Goguţă în luna de miere”
10 august – Festivalul fanfarelor la Botoşani cu participarea artiştilor Casei de cultură
17 august – Spectacol de varietăţi cu artiştii Casei de Cultură Oneşti la ştrandul Târgu
Ocna
24, 25 august - Spectacol de varietăţi cu artiştii Casei de cultură la Slănic Moldova
1 septembrie - Spectacol folcloric cu participarea ansamblului „Doina Trotuşului”,
„Brăduţul” din
Helegiu, „Căluţul” din Căiuţi
20 septembrie - Spectacol Teatrul „BACOVIA” Bacău
26 septembrie - Spectacol Teatrul de Animaţie Braşov
28 septembrie - Spectacol realizat cu copiii artişti ai Casei de Cultură a Sindicatelor
1 octombrie – Simpozion carte medicală
11, 18, 25 octombrie – Spectacol Miss Boboc C. T. „Gh.Asachi”, C. T. „Petru Poni”,
C. N. „Dimitrie Cantermir”
16 octombrie – Spectacol Teatrul de Animaţie Bacău
27 octombrie – Spectacol Teatrul „BACOVIA” Bacău
1 noiembrie – Vernisajul expoziţiei de pictură Cibi Mariana
9 noiembrie – Spectacol Miss Boboc – Colegiul Naţional „Grigore Moisil”
15 noiembrie - Spectacol Teatrul „BACOVIA” Bacău
17, 20, 27 noiembrie – Cenaclul literar-artistic „VOX”
21 noiembrie – acţiune de strângere fonduri pentru cadouri destinate persoanelor
defavorizate
1 Decembrie – Cenaclul literar-artistic „VOX”
Spectacol muzical-literar cu participarea artiştilor amatori din Oneşti şi Casa de
Cultură
6 decembrie - sărbătoarea patronului spiritual al oraşului, Sf. Nicolae – „Daruri
muzicale de Sf. Nicolae” – lansare de CD colinde Iustin Gondoş, cantautori, rapsozi
populari, solişti de muzică uşoară, membri ai cenaclului „VOX” al Casei de Cultură
11 decembrie – acţiune caritabilă organizată de Societatea Doamnelor, Şcoala
Postliceală Sanitară „Carol Davila” şi Casa de Cultură a Sindicatelor la Centrul de
Servicii Sociale „Alexandra”.
19 decembrie - Sărbătoarea Pomului de Craciun - Şcoala Postliceală Sanitară „Carol
Davila”
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21 decembrie – Conducerea CCS organizează serbarea anuală de premiere a tuturor
copiilor şi tinerilor artişti care frecventează cercurile Casei de Cultură.
6. Sport
Pe parcursul anului 2013 la toate competitiile sportive organizate de Primaria
Municipiului Onesti au participat toate institutiile de invatamint din municipiu cit si
sportivi de la diverse cluburi din tara .
In anul 2013 au fost create conditii pentru desfăsurarea antrenamentelor si
competitiilor la salile de sport (sala polivalenta “Nadia Comaneci”,sala municipala
150 locuri) si pe terenurile de sport din cadrul Bazei Sportive pentru cluburile:Liceul
cu program sportiv “Nadia Comaneci”,C.S.S. Onesti,C.S.M. Onesti si A.S. OK Sport
Onesti.
Primaria Municipiului Onesti a organizat in anul 2013 urmatoarele competitii
sportive:
-Crosul tineretului organizat de Primaria Municipiului Onesti, la care au participat
toti elevii din municipiu pe categorii de virsta;
-Ciclism;
-Cupa Tineretului Preuniversitar,competitie organizata de Primaria Municipiului
Onesti, la care au participat toate scolile si colegiile din oras.Aceasta competitie s-a
desfasurat in luna Mai si in luna Decembrie (de doua ori pe an) in cele doua sali de
sport din cadrul Bazei Sportive Municipale;
-Campionatul Municipal de Minifotbal,in perioada mai- iunie ,competitie
organizata de Primaria Municipiului Onesti la care au participat toate echipele de
minifotbal de pe raza municipiului si a comunelor limitrofe;
-Turnee nationale si internationale de tennis de cimp,desfasurate pe terenurile de
zgura din cadrul Bazei,turnee inscrise in circuitele anuale ale Federatiei Romane de
Tenis de Cimp;
-Turneul national de box organizat in Sala Polivalenta “Nadia
Comaneci”,sustinut de Primaria Municipiului Onesti;
-Gala sportului onestean,organizat de C.S.M. Onesti in colaborare cu Primaria
Onesti in Sala Polivalenta “Nadia Comaneci”,la care au fost prezenti nume mari ale
sportului romanesc printre care: Nadia Comaneci,Ilie Nastase,Cristian
Topescu,Gabriela Szabo;
-Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea meciurilor de fotbal pentru toate
echipele din Municipiul Onesti angrenate in competitii
-Asigurarea tuturor conditiilor pentru echipa de fotbal Dinamo Onesti,proiect in
colaborare cu clubul Dinamo Bucuresti;
Liceul cu program sportive “Nadia Comaneci” au participat la urmatoarele competiţii:
-Campionatul National scolar – 4 medalii ( 1 aur, 2 argint, 1 bronz) – gimnastica
-Campionatul Naţional de Copii – participare cu 4 sportive – cat. a IVa –
gimnastică;
-Campionatul Naţional de Junioare – o sportivă calificată la etapa finală –
gimnastică;
-Cupa CSM – participare cu 4 sportive la cat a Iva – gimnastică;
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-Cupa FOCSANI – 4 medalii – gimnastică;
-Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – locul 2 - etapa judeţeană, nivel
gimnazial –handball;
-Campionatul Naţional de Juniori – locul 3 – seria B – jun. III. ( ed. 2012-2013)
– handball;
-Cupa Tineretului Preuniversitar (ed. a Va) – locul 1, nivel liceal – handball;
-Zilele Sportive a Mun. Sf. Gheorghe – locul 3 Jun. II – handball;
-Cupa Oneşti – locul 3 nivel, gimnazial – handball;
-Festivalul Olimpic Sportiv Internaţional ( ed. a XXIIa) – locul 1, nivel liceal –
handball;
-Cupa de Toamnă – locul 2 juniori II – handball;
-Campionatul Naţional de Juniori – locul 3 în seria B – handball;
-Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – locul 2 - etapa locală, nivel liceal –
octombrie;
-Cupa Tineretului Preuniversitar (ed. a VIa) – locul 2, nivel liceal – nov.-dec.;
-Cupa de Iarnă – locul 1 – juniori II –decembrie;
-Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – locul 2 - etapa locală, nivel liceal –
fotbal;
-Cupa Tineretului Preuniversitar (ed. a Va) – locul 1, nivel liceal – fotbal;
-Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – locul 1 – etapa locală, locul 1 – etapa
judeţeană, locul 6 – etapa naţională - tenis de masa;
C.S.S Onesti au participat la urmatoarele competitii sportive:
- Campionatul national de tineret sectia badminton perioada 08 -10.03.2013.
- Etapa de zona CN 21 sectia judo perioada 15 -17.03.2013
- Olimpiada Sportului Scolar badminton perioada 19 -21.04.2013.
- Cupa CSS Onesti sectia fotbal perioada 15 -16.08.2013.
- Cupa CSS Onesti sectia atletism din 28.09.2013.
- Finala Campionatului National U 13 la badminton perioada 11-13.10.2013.
- Cupa “Memorialul Onesti”saectia judo perioada 15-16.11.2013.
- Campionatul judetean de fotbal juniori C si D- toate etapele;
A.S. OK Sport au participat la urmatoarele competitii:
-Campionatul national de junioare III – locul 1 in seria B – handbal
- Campionatul national de junioare III – locul 5 turneu semifinal - handbal
-Campionatul national de minihandbal :locul1-etapa judeteana ;locul2 –faza pe
euroregiuni ;locul 5 – turneu semifinal
-Campionatul national junioare IV :locul1 –faza judeteana ;locul2 –faza
euroregiuni ;locul5 –turneu semifinal ;
C.S.M. Onesti au participat la urmatoarele competitii :
-Cupa ‘’Nadia Comaneci’’ –locul 4 cu echipa si locul 3 la individual compus –
gimnastica
-Campionatul national de juniori echipe-feminin - locul 3 pe echipe si locul 1 la
individual compus – gimnastica
-Campionatul national individual al junioarelor-feminin – locul 1 la individual
compus,birna,sol,sarituri si paralele – gimnastica
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-Campionate nationale ale juniorilor pe echipe si individuale,competitii
organizate cu sprijinul Primariei Municipiului Onesti ,in sala Polivalenta ‘’Nadia
Comaneci’’
-Gala CSM Onesti – 40 de ani de performanta sportiva,eveniment desfasurat in
colaborare cu Primaria Municipiului Onesti, in sala Polivalenta ‘’Nadia Comaneci’’
-Competitii nationale si internationale de atletism,la diferite probe,unde au
obtinut rezultate foarte bune culminind cu titlul balcanic si european cistigat de Lavric
Mirela,cea care a fost desemnata si atleta anului
-Diferite turnee si campionate nationale de judo unde s-au obtinut rezultate
foarte bune
-Cupe si campionate nationale si internationale de karate,lupte si haltere unde
sportivii sau comportat exemplar otinind rezultate peste asteptari
-Campionate si turnee nationale si internationale la tenis de cimp.
Datorita rezultatelor obtinute clubul C.S.M.Onesti s-a clasat pe primul loc in
judetul Bacău.
7. Ordine publică
Poliţia Municipiului Oneşti
Activităţile desfăşurate de cadrele Poliţiei mun. Oneşti în anul 2013 au fost
orientate . în principal, către realizarea următoarelor obiective :
1- Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni
- Protejarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor, prin prevenirea şi
combaterea infracţiunilor comise cu violentă
- Protejarea patrimoniului public şi privat şi combaterea furturilor din locuinţe,
societăţi comerciale şi autoturisme
- Asigurarea unui climat de siguranţă participanţilor la traficul rutier prin
intensificarea activităţilor preventive pentru conştientizarea cetăţenilor asupra
consecinţelor evenimentelor rutiere.
In anul 2013, infracţionalitatea sesizată pe raza mun.Oneşti este în scădere cu 2 % faţă
anul precedent.
Din totalul infracţiunilor sesizate un număr de 336 sunt furturi , cu 28 mai
puţine ca în anul precedent, din care 57 sunt furturi din locuinţe, 49 din societăţi
comerciale, din care 23 sunt furturi de pe raft din supermarketuri.
Au mai fost sesizate şi 3 furturi de autoturisme, 17 furturi din autoturisme , cu 15 mai
puţine ca în anul precedent şi 6 furturi de animale .
De remarcat că majoritatea furturilor din locuinţe s-au comis în perioada
lunilor mai - august 2013, de un grup infracţional coordonat de numitul S.C., de 36
ani , din mun. Oneşti, care a fost prins în flagrant în luna septembrie 2013, în timp ce
comitea un furt din locuinţă pe raza mun. Oneşti, fiind cercetat în stare de arest
preventiv, dată de la care nu s-au mai înregistrat furturi din locuinţe , pe raza mun.
Oneşti.
Infracţiunile comise în mediu stradal au cunoscut o scădere de la 48 în anul
2012 la 40 în anul 2013 , fiind înregistrate 5 infracţiuni de tâlhărie prin smulgere de
obiecte (poşetă , telefon) comise în stradă , în care autorii au fost identificaţi şi arestaţi
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preventiv , 32 de furturi , din care 8 din societăţi comerciale prin efracţie (spargerea
geamurilor sau forţarea uşilor de acces), 3 furturi de autoturisme şi 13 furturi din
autoturisme, cu 10 mai puţine faţă de anul precedent , autorii sustrăgând în principal
staţii de emisie - recepţie şi baterii, fiind identificaţi în proporţie de 80 % .
In anul 2013 au fost sesizate şi un număr de 186 infracţiuni comise cu violenţă,
cu + 11 faţă de anul 2012, din care o infracţiune de lovituri cauzatoare de moarte şi o
infracţiune de tentativă de omor, ambele comise de soţi asupra soţiilor , pe fondul
consumului de alcool şi a unor neînţelegeri familiare .
Au mai fost sesizate un număr de 65 infracţiuni de vătămare corporală (în care
se acordă între 20 şi 60 zile îngrijiri medicale) cu 10 mai multe ca în anul precedent ,
precum şi 116 infracţiuni de „lovirea şi alte violenţe" (fapte pentru care se acordă
până la 20 zile îngrijiri medicale) din care 31 s-au confirmat prin începerea urmăririi
penale .
Pe linia politiei rutiere , în anul 2013 pentru încălcarea prevederilor legale au
fost aplicate un număr total de7885 sancţiuni contravenţionale, cu 271 mai multe ca în
anul 2012, din care 6096 au fost aplicate conducătorilor auto, 1276 pietonilor, 137
bicicliştilor şi 344 căruţaşilor .
Un număr de 91 conducători auto au fost sancţionaţi pentru conducerea
autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice,151 pentru neacordarea priorităţii de
trecere, 128 pentru nerespectarea semnificaţiei semaforului electric, 1573 pentru
nerespectarea regimului legal de viteză şi 4199 pentru alte abateri de la legislaţia
rutieră .
Au fost reţinute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce
autovehicule un număr de 396 permise de conducere , iar pentru defecţiuni tehnice şi
alte abateri au fost reţinute 151 certificate de înmatriculare .
Pentru conştientizarea participanţilor la traficul rutier au fost desfăşurate 215 şedinţe
cu elevii în unităţile de învăţământ, au fost încheiate 14 protocoale de parteneriat cu
unităţile de învăţământ din municipiu unde s-au distribuit 2500 pliante cu tematică
rutieră.
Deşi s-a desfăşurat un volum mare de activităţi cu caracter preventiv educativ, în anul 2013 au fost înregistrate un număr de 9 accidente grave, cu 3 mai
puţine ca în anul 2012, soldate cu 4 morţi şi 5 răniţi grav , principalele cauze fiind
indisciplina pietonilor şi nerespectarea regulilor de acordare a priorităţii.
Cadrele compartimentului poliţiei de proximitate au acţionat în anul 2013
pentru realizarea sarcinilor din programele privind priorităţile locale şi naţionale
pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii , participând la 128 şedinţe în instituţiile
de învăţământ şi 111 în asociaţiile de proprietari, fiind pregătite antiinfracţional şi
antivictimal un număr de 5340 persoane şi s-au distribuit 7111 pliante cu caracter
preventiv - educativ .
Pe linia siguranţei în scoli, pe baza protocolului de cooperare încheiat între
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Ministerul Educaţiei Naţionale pentru
optimizarea organizării şi funcţionării sistemului cadru de asigurare a protecţiei
unităţilor şcolare , a elevilor şi a personalului didactic , precum şi a Planului teritorial
comun de acţiune încheiat între IPJ Bacău , Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi
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celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, cadrele Poliţiei mun. Oneşti au acţionat în
anul 2013 pentru identificarea unităţilor care nu îndeplinesc condiţiile de siguranţă
pentru perimetrul şcolar, precum şi pentru identificarea principalelor cauze
favorizatoare ale fenomenului delicventei juvenile şi ale violenţei în şcoli şi
elaborarea, derularea programelor sau proiectelor de prevenire a violenţei în mediul
şcolar, de natură să contribuie la reducerea fenomenelor negative .
Măsurile stabilite s-au referit în special la identificarea factorilor de risc de la
nivelul fiecărei şcoli, încadrarea unităţilor de învăţământ pe criterii de risc,
eficientizarea sistemului de pază şi reglementarea accesului,precum si mediatizarea
mijloacelor de legătura cu subunitatea si poliţistul de proximitate.
In anul 2013, în unităţile de învăţământ de pe raza de competenta a fost
înregistrată o singură infracţiune, respectiv infracţiunea de lovire sau alte violente,
înregistrată la Colegiul Sportiv NADIA COMĂNECI, cu un elev autor şi un elev
victimă .
Nu au existat reclamate cazuri de elevi şantajaţi, cadre didactice agresate ori
alte evenimente cu impact negativ .
În urma activităţilor întreprinse în cursul anului 2013, constând în verificări directe la
unităţile de învăţământ de pe raza mun. Oneşti vizând modul în care acestea sunt
asigurate împotriva efracţiei şi a gradului de siguranţă a elevilor în şcoli, s-a constatat
că acestea prezintă în continuare vulnerabilităţi, cauzate de nerespectarea prevederilor
legale care reglementează paza bunurilor şi persoanelor prin aceea că lipsesc
sistemele de alarmare împotriva efracţiei şi paza umană sau dacă există ori
funcţionează ori sunt montate cu foarte mult timp în urmă şi nu au întocmite proiecte
de instalare.
Obligaţiile care fac referire la asigurarea pazei bunurilor şi persoanelor sunt
prevăzute de HG 301/2012 şi reprezintă măsuri urgente care trebuiesc luate pentru
siguranţa elevilor în şcoli şi nu în ultimul rând al patrimoniului şcolar .
Un alt aspect care ar trebui analizat îl constituie modul de asigurare împotriva
efracţiei a Pieţii Agroalimentare Oneşti care poate trezi interesul elementelor
infractoare, aşa cum s-a întâmplat în anul 2013, tocmai prin aceea că sistemele de
alarmare, paza umană sau alte asemenea modalităţi de pază nu sunt în conformitate cu
prevederile legale.
În anul 2013 cadrele Poliţiei municipiului Oneşti au menţinut zilnic, pe 3
schimburi, ordinea şi liniştea publică şi au participat alături de efectivele de jandarmi
la măsurile de asigurare a siguranţei publice şi rutiere cu ocazia manifestărilor cultural
- artistice şi sportive organizate pe raza municipiului, respectiv festivalul verii,
serbările tineretului, concursuri de automobilism, ciclism, ateletism, Festivalul TI
AMO , marşuri şi procesiuni religioase, marşuri şi mitinguri autorizate , manifestările
tradiţionale de Anul Nou, comemorări şi depuneri de coroane de flori, festivităţi
prilejuite de Ziua Naţională, Ziua Eroilor, Zilele municipiului şi alte activităţi care sau desfăşurat în municipiul Oneşti.
În anul 2013, la nivelul Poliţiei municipiului Oneşti s-au primit un număr de
939 petiţii ale cetăţenilor, din care 482 au constituit sesizări privind tulburarea liniştii
publice, iar 426 au constituit diferite cereri, un număr de 682 fiind soluţionate pozitiv,
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68 negativ, iar într-un număr de 119 au fost comunicate precizări necesare privind
posibilităţile de soluţionare legală, de către conducerea poliţiei municipiului fiind
primite în audienţă un număr de 233 persoane, problemele prezentate fiind soluţionate
conform prevederilor legale .
Cadrele de poliţie au identificat un număr de 93 stări de disconfort ale
cetăţenilor, 43 locuri şi medii nesigure şi un număr de 234 potenţiale victime care au
fost consiliate în vederea prevenirii unor fapte antisociale , fiind identificate şi un
număr de 205 stări conflictuale existente între diferite persoane , pe fondul unor
conflicte intrafamiliale sau generate de diferite neînţelegeri între vecini, locatari ai
aceloraşi imobile sau spontane , majoritatea pe fondul consumului de băuturi
alcoolice, în toate cazurile fiind luate măsuri specifice şi eficiente de aplanare ,
implicit prin aplicarea unui număr de 1623 sancţiuni conform Legii 61/1991 .
Cadrele poliţiei municipiului au efectuat în anul 2013 un număr de 84 razii şi
acţiuni cu efective lărgite (jandarmi, ANAF, medici veterinari, personal silvic) fiind
descoperite în flagrant un număr de 294 infracţiuni, au fost depistate 52 persoane
căutate în temeiul legii, din care 34 erau urmărite naţional şi internaţional.
Datorită prezenţei active în stradă a poliţiştilor , numărul situaţiilor în care s-a
impus intervenţia în stradă la solicitările cetăţenilor prin Sistemul Unic de Apeluri de
Urgenţă 112 a scăzut cu 20 % , realizându-se 661 astfel de intervenţii în anul 2013,
Poliţia Română fiind în continuare cea mai solicitată structură MAI de către cetăţeni
prin Sistemul 112.
Un volum mare de muncă au necesitat şi verificările efectuate de cadrele de
poliţie în teren pe linie de evidenţa populaţiei, la solicitarea Serviciului de Evidenţă a
Persoanelor Oneşti, în vederea eliberării documentelor de identitate, pentru prinderea
persoanelor urmărite în temeiul legii, executarea mandatelorde executare a pedepsei
închisorii şi de arestare preventivă, verificări privind persoane asistate social sau
minori dispăruţi din centrele de ocrotire, la solicitarea Direcţiei de Asistenţă Socială
sau a instituţiiloir specializate, pentru executarea mandatelor de aducere la instanţele
sau parchetele din diferite localităţi din ţară , verificări pentru acordarea avizului de
port armă la persoanele fizice, precum şi alte activităţi specifice în conformitate cu
atribuţiile conferite de lege.
Având în vedere aspectele prezentate, supunem atenţiei Consiliului Local
următoarele aspecte pentru menţinerea siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii
pe raza mun. Oneşti:
- asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor de interes public aflate în subordinea
Consiliului Local al mun. Oneşti şi în special a unităţilor de învăţământ;
- iluminarea corespunzătoare pe timpul nopţii a parcărilor auto, a zonelor comerciale ,
piaţă şi a unor străzi din cartierele mărginaşe, pentru prevenirea comiterii unor furturi
prin spargere , tâlhării prin smulgere de obiecte, fapte cu violenţă (faleza râului Caşin
- puntea de lângă sala de sport, str. Vadului din cartierul Slobozia, ş.a.) ;
- amplasarea de camere de luat vederi în zona oborului săptămânal şi platoul de lângă
Piaţa Agroalimentară Oneşti.
- analiza în consiliul local a posibilităţii alocării unei alte locaţii zonei în care se
desfăşoară oborul săptămânal (zona industrială , zona Sere Oneşti sau altele) având în
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vedere că în prezent se încalcă prevederile legale prin circulaţia căruţelor şi
animalelor pe drumurile naţionale şi europene , inclusiv pe raza municipiului (Calea
Mărăşeşti, Calea Slănicului, Calea Bacăului, DN 11, DN 11, DN12);
- pentru apărarea ordinii şi liniştii publice, aplicarea prevederilor legale privind
asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor de interes local, dirijarea circulaţiei rutiere
pe raza municipiului, asigurarea respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi
disciplinei în construcţii, protecţia mediului, comerţului şi altor norme de interes
local, punerea în aplicare a legilor, hotărârilor de guvern, hotărârile Consiliului Local,
dispoziţii ale primarului, se impune analizarea posibilităţii înfiinţării poliţiei locale, ca
serviciu public de interes local, specializat;
Vă informăm că din verificările efectuate, municipiul Oneşti este singura localitate
urbană din judeţ şi printre foarte puţinele municipii din ţară nereşedinţă de judeţ unde
nu s-a înfiinţat poliţie locală.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău
Detaşamentul 3 Jandarmi
1. Principalele obiective propuse pentru anul care s-a încheiat, au fost următoarele:
a. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin întrebuinţarea eficientă
a structurilor de ordine publică din organica detaşamentului, prin realizarea unei
coordonări eficiente a misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe timpul
manifestărilor din zona de competenţă, pentru:
- asigurarea ordinii publice la manifestaţiile de protest organizate de filialele
confederaţiilor sindicale, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii de pensionari, etc.;
asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia manifestărilor prilejuite de comemorarea
Zilei Unirii;
- asigurarea securităţii participanţilor şi a ordinii publice cu ocazia desfăşurării
competiţiilor sportive interne, cu grad de risc mediu scăzut. desfăşurate pe raza de
competenţă; asigurarea ordinii publice în zona lăcaşelor de cult, pe timpul sărbătorii
religioase prilejuite de învierea Domnului şi pe timpul sărbătorile Pascale;
- asigurarea ordinii publice în zona staţiunilor turistice Slănic Moldova şi Tg.Ocna şi
în principalele zone de agrement de pe raza de competenţă cu ocazia Zilei de 1 Mai;
asigurarea ordinii publice pe timpul manifestărilor religioase organizate cu prilejul
sărbătorii religioase "înălţarea Domnului;
- asigurarea ordinii publice pe timpul manifestărilor organizate cu prilejul sărbătorii
"Zilei Eroilor";
- asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării examenelor de capacitate şi a
examenului de Bacalaureat sesiunile de vară şi de toamnă 2013;
- asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi „Sfintei Măria" şi desfăşurării
ceremonialului militar dedicat „Zilelor Oituzului";
- asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi „Zilei Naţionale a României"; - asigurarea ordinii publice pe timpul manifestărilor culturale în localităţile unde se
desfăşoară festivalul de datini şi obiceiuri specifice sărbătorii religioase "Naşterea
Domnului" şi sărbătoririi Anului Nou;
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- asigurarea ordinii publice executate în zona staţiunilor turistice cu ocazia
Sărbătorilor de iarnă 2013/2014;
- asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi Revelionului 2013/2014 în aer liber.
în principalele localităţi din zona de competenţă.
b. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin întrebuinţarea eficientă a
structurilordepazăşi protecţie instituţională din organica detaşamentului, pentru
realizarea unei coordonări eficiente a misiunilor de apărare a avutului public şi privat,
paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, prin atingerea următoarelor obiective:
- evaluarea periodică a dispozitivelor de pază şi protecţie instituţională;
redimensionarea dispozitivelor de pază şi protecţie instituţională realizate în sistem
integrat cu dispozitivele de ordine publică, pentru prevenirea faptelor care contravin
normelor legale de convieţuire socială şi creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a
cetăţenilor;
creşterea operativităţii în organizarea, executarea şi monitorizarea misiunilor de
protecţie a transporturilor de produse cu caracter special, bunuri şi valori.
c. Creşterea gradului de siguranţă a turiştilor în zona staţiunilor Slănic-Moldova şi
TG. Ocna şi a traseelor turistice circumscrise acestora, prin:
- intensificarea activităţii de patrulare pe traseele turistice şi în zona locurilor de
agrement;
- desfăşurarea de acţiuni în cooperare cu alte instituţii din zona de competenţă în baza
protocoalelor de cooperare/colaborare;
- intensificarea activităţilor preventive prin informarea turiştilor şi mediatizarea
acţiunilor desfăşurate;
- intervenţia la apelurile telefonice prin S.U.A.U. 112;
- creşterea eficienţei serviciilor efectuate în folosul cetăţenilor prin ridicarea nivelului
de pregătire.
d.Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru
prevenirea producerii delictelor în domeniul protecţiei mediului înconjurător, prin
executarea de acţiuni comune cu structurile teritoriale/judeţene ale Ministerului
Mediului şi Pădurilor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cei ai ariilor
naturale protejate.
e.Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prin participarea la
misiuni de menţinere a ordinii publice.
f. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin îmbunătăţirea operativităţii
intervenţiei la evenimentele sesizate prin SNAU11, realizarea evaluării şi adaptării
permanente a efectivelor şi tehnicii existente la nivelul subunităţii în scopul reducerii
timpului de acţiune la intervenţie.
g.Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin îmbunătăţirea activităţii de
constatare
a
faptelor antisociale şi realizarea implementării unui sistem de lucru bazat pe legătura
dintre conceptele informaţie-acţiune-rezultate.
Obiectivele propuse pentru anul 2013 au fost atinse aproape în totalitate, dar au
existat destule situaţii în care unele din aceste obiective au suferit din punctul de
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vedere al calităţii şi intervenţiei profesioniste, în principal datorită dotării insuficiente
cu autovehicule adecvate ( maşini de nivel grupă ).
În anul 2013, structura organizatorică a detaşamentului nu a avut de suferit, la
această dată statul detaşamentului este ocupat în proporţie de 100% - 87 de cadre
militate ( 3 ofiţeri şi 84 de subofiţeri).
Detaşamentul 3 Jandarmi Oneşti, are în structură următoarele subunităţi:
1.
Plutonul 1 Jandarmi Supraveghere şi Ordine Publică Oneşti:
1 ofiţer, comandant de pluton;
1 subofiţer, comandant de grupă;
17 subofiţeri operativi.
2.
Plutonul 2 Jandarmi Pază, Protecţie şi Intervenţie Conducte Transport Produse
Petroliere Oneşti:
1 ofiţer, comandant de pluton;
33 subofiţeri operativi.
3.
Grupa
de Jandarmi
Pază şi Protecţie Instituţională
Oneşti:
1 subofiţer, comandant de grupă;
7 subofiţeri care asigură paza, protecţia şi ordinea interioară la Judecătoria
Oneşti;
4 subofiţeri care asigură paza şi protecţia la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Oneşti;
5 subofiţeri care asigură paza şi protecţia la Serviciul Fiscal Municipal Oneşti.
4.
Postul de Jandarmi Staţiune Balneoclimaterică Ordine Publică Târgu Ocna:
1 subofiţer, şef de post;
7 subofiţeri operativi.
5.
Postul de Jandarmi Montan Ordine Publică Slănic Moldova:
1 subofiţer, şwf de post;
7 subofiţeri operativi
Subunitatea are un colectiv de cadre cu o medie de vârstă foarte tânără, în jur
de 29 de ani, cei mai tineri şi noii sosiţi s-au încadrat foarte bine. plutoanele, grupele
şi posturile sunt destul de omogene, există un respect reciproc între cadre, iar
experienţa celor cu state vechi îşi spune deseori cuvântul.
Preocupările în domeniul realizării unei coeziuni regulamentare, bazate pe
principiile eticii, deontologiei profesionale, regulamentelor militare şi a camaraderiei,
au existat şi există în permanenţă din partea tuturor cadrelor cu funcţii de comandă
referitor la subordonaţii nemijlociţi.
3. Îndeplinirea misiunilor
În anul 2013, Detaşamentul 3 Jandarmi a executat următoarele categorii de
misiuni:
- misiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice la manifestări de protest: 3;
- misiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice la manifestări cultural - artistice şi
religioase: 205;
- misiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice la manifestări sportive: 24;
- intervenţii la solicitări (inclusiv SNUAU 112 ): 295;
- acţiuni de salvare - evacuare a persoanelor aflate în dificultate: 3;
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- misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice în sistem integrat cu poliţia în
municipiul Oneşti: 365;
- misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice în sistem integrat cu poliţia în
mediul rural: 123;
- misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice independent în municipiul Oneşti:
362;
- misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice independent în mediul rural: 352;
- acţiuni executate în zona instituţiilor de învăţământ: 84;
- acţiuni executate în zona pieţelor, târgurilor, oboarelor: 3;
- acţiuni executate în zone de interes operativ: 6;
- acţiuni executate în cooperare cu poliţia: 34;
- acţiuni executate în cooperare cu Serviciul pentru Imigrări Bacău: 1;
- acţiuni executate în cooperare cu executorii judecătoreşti: 43;
- acţiuni executate în cooperare cu organele administraţiei publice locale: 3;
- acţiuni executate în cooperare cu organele silvice: 57;
- acţiuni executateîn cooperare cu Autoritatea Rutieră Română: 3;
- acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii: 4.
4. Rezultate totale obţinute
- infracţiuni constatate: 56 (cu 77 făptuitori);
- Independent: 24 (cu 39 făptuitori)
- În cooperare cu poliţia: 32 ( cu 38 făptuitori);
- sancţiuni contravenţionale constatate: 2089;
- avertismente scrise aplicate: 508;
- amenzi contravenţionale aplicate: 1581
- valoare amenzi: 364,850 lei;
- valoare bunuri confiscate: 7.774 lei;
- personae conduse la poliţie: 19.
Se poate afirma că anul 2013, a fost un an în care s-au simţit acumulări şi un
salt calitativ pe toate palierele de muncă, de asemeni a fost un an pozitiv prin prisma
faptului că ne-a ferit de abateri disciplinare, nu au fost cadre sancţionate şi nici
implicate în accidente rutiere, atât cu maşinile persoanle, cât şi ale subunităţii.
9. Turism
La nivelul anului 2013, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 2
hoteluri , 2 moteluri, o pensiune şi un camping. Hotel „Trotuş”, este cel mai mare
hotel din oraş, având 220 locuri. Dispune de o bază de tratament nouă, modern
echipată, pentru tratarea afecţiuinilor motrice, digestive, respiratorii, osteoarticulare şi
readaptare medicală. Hotel „Transmoldova”, cu 26 de locuiri, Motel „Căprioara”, cu
22 de locuri, Pensiunea „La Cherry”” cu 40 de locuri, Motel „Bariera” cu 15 locuri
şi Campingul „Paradisul şoferilor cu 40 de locuri.
Oneştiul şi împrejurimile sale au un real potenţial turistic, care ar trebui
valorificat mai mult.
Obiectivele istorice se îmbină armonios cu cele naturale astfel:
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Muzeul de cultură şi artă religioasă din Borzeşti a fost inaugurat în data de
30 septembrie 1994, când s-au sărbătorit 500 de ani de la zidirea Bisericii din Borzeşti
de către Ştefan cel mare. Clădirea adăposteşte colecţii de artă religioasă, veşminte şi
obiecte de cult.
Biserica lui Ştefan cel Mare din Borzeşti, ridicată în anii 1493-1494, are o
formă dreptunghiulară fără turle, lungimea de 26,2 m şi lăţimea de 10,3 m.
Podul lui Ştefan cel Mare
Podul lui Ştefan cel Mare se află la kilometrul 24 pe drumul de la Oneşti la
Adjud, fiind singurul din ţară păstrat din vremea marelui voievod, după părerea
specialiştilor. Podul, cu o lungime de 14 m, 8 metri lăţime, 11 metri înălţime şi o
deschidere a bolţii de 5,8 metri a fost în folosinţă timp de peste cinci veacuri fiind
reparat doar de câteva ori.
Biserica Sfântul Nicolae
A fost construită în 1843, a suferit transformări în 1883. Este monument
istoric, înregistrat sub numărul de cod 04B0119. Iconostasul acestei biserici este pictat
de Gheorghe Tăttărescu.
La 7 km de oraş este situată Mănăstirea “Bogdana” ctitorită în anul 1270.
Un punct de atracţie al Oneştiului îl reprezintă şi Parcul Libertăţii Oneşti
care se întinde pe o suprafaţă de 14 ha pe care sunt plantate specii variate
ornamentale de arbori şi arbuşti. În cadrul parcului este amenajat şi un lac artificial cu
multe plante acvatice, o varietate de peşti decorativi şi raţe sălbatice.
Rezervaţia naturală Perchiu
În rezervaţia Dealul Perchiu de la Oneşti există circa 600 de specii şi subspecii
de plante, precum stejarul pufos, stânjenelul galben şi cel albastru, ruscuţa de
primăvară, saschiul, migdalul pitic, crinul de pădure, zada, dediţelul, lăcrămioara
sălbatică, dar şi aproape zece specii de orhidee.
La 27 km de Oneşti se află zona turistică Poiana Sărată-Hârja, pe importanta
vale transcarpatică ce face legătura cu transilvania.
Tot din Oneşti pot fi vizitate punctele Scutaru, Ţărcătoarea, Mănăstirea Caşin,
Mănăstirea Bogdana.
La 30 km de Oneşti se află staţiunea Slănic Moldova, renumită pentru
izvoarele sale minerale, comparate cu cele de la Karlovy-Vary.
Sala de gimnastică
Municipiul Oneşti este oraşul marii gimnaste Nadia Comăneci,
locul unde aceasta s-a născut şi s-a antrenat. În cinstea gimnastei de renume
mondial, municipalitatea oneşteană a construit împreună cu Compania Naţională
de Investiţii Bucureşti, o sală polivalentă cu 2000 de locuri, unde se desfăşoară
competiţii la nivel naţional de handbal, tenis, baschet, badmington, volei,
box, haltere, lupte, judo şi gimnastică.

STAREA MEDIULUI
Calitatea aerului

În cursul anului 2013, supravegherea calităţii aerului s-a realizat în municipiul
Oneşti, ca şi în anii anteriori, prin intermediul sistemului automat de monitorizare a
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calităţii aerului, existent la nivelul judeţului Bacău şi format din trei staţii automate
BC1, BC2, BC3.
Staţia Bacău 3 (BC3), staţie de tip industrial, este amplasată în municipiul
Oneşti – cartier TCR- strada Cauciucului nr.1, aceasta 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), hidrogen sulfurat (H2S),
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).
Rezultatele au putut fi vizualizate prin sistemul informatic dotat cu un panou
electronic de afisaj exterior amplasat în holul Primăriei municipiului Oneşti şi care în
cursul anului 2013, a fost scos din funcţiune din cauza unor probleme de ordin tehnic
apărute la nivelul Sistemului Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului (SNMCA)
gestionat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
În municipiul Onesti, prelucrarea datelor provenite de pe staţia BC 3 a
evidenţiat indici de calitate cuprinsi între 2 si 4, ceea ce înseamnă o calitate a aerului
ce a oscilat între foarte bună si medie, parametrul determinant fiind PM10.
Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţiile din reţeaua locală de
monitorizare este stabilit conform ORDIN nr. 1095 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea
Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării
informării publicului
Aceste date sunt preluate din Informarea privind evoluţia calităţii aerului în
luna ianuarie 2013, nr. 1121/SM/05.02.2013, emisă de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bacău.
Din datele menţionate în Informarea privind evoluţia calităţii aerului în luna
ianuarie 2012, nr. 1239/SM/03.02.2012, la nivelul municipiului Oneşti s-a evidenţiat
un indice de calitate 2, ceea ce înseamnă o calitate a aerului foarte bună.
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Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de
alertă si de informare, obiectivele pe termen lung si criteriile de amplasare a punctelor
de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei si
sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene, transpuse în legislaţia
naţională prin Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
(pentru poluanţii: dioxid de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, particule în suspensie
PM10 si PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, nichel, în
aerul înconjurător într-o anumită zonă sau aglomerare).
Staţiile de monitorizare sunt amplasate în concordanţă cu criteriile stabilite de
directivele europene privind calitatea aerului, în vederea protecţiei sănătăţii umane, a
vegetaţiei si ecosistemelor pentru a evalua influenţa diferitelor tipuri de surse de
emisii poluante.
Dioxidul de sulf (SO2)
Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit în principal din arderea
de combustibililor fosili sulfurosi (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie
electrică si termică si a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere
internă ale autovehiculelor rutiere.
Dioxidul de sulf poate afecta atât sănătatea oamenilor prin efecte asupra
sistemului respirator cât si mediul în general (ecosisteme, materiale, construcţii,
monumente) prin efectul de acidifiere.
Concentraţiile de SO2 din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea
limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/mc- a nu se depăsi mai mult de
24 ori/an) si valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc - a nu
se depăsi mai mult de 3 ori/an).
Dioxidul de azot (NO2)
Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conţin azot şi oxigen în
cantităţi variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.
Principalii oxizi de azot sunt:
o Monoxidul de azot (NO) care este un gaz incolor şi inodor;
o Dioxidul de azot (NO2) care este un gaz de culoare brun-roscat cu miros
puternic, înecăcios.
Dioxidul de azot în combinaţie cu particule din aer poate forma un strat brunroscat. În prezenţa luminii solare, oxizii de azot pot reacţiona şi cu hidrocarburile
formând oxidanţi fotochimici. Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care
afectează atât suprafaţă terestră cât şi ecosistemul acvatic.
Emisiile de dioxid de azot rezultă din arderea combustibililor fosili în sursele
staţionare şi mobile, precum şi din procese biologice.
Monoxidul de carbon (CO)
Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic ce afectează capacitatea
organismului de a reţine oxigenul, în concentraţii foarte mari fiind letal. Provine din
surse antropice sau naturale, care implică arderi incomplete ale oricărui tip de materie
combustibilă, atât în instalaţii energetice, industriale, cât si în instalaţii rezidenţiale
(sobe, centrale termice individuale) si mai ales din arderi în aer liber (arderea
miristilor, deseurilor, incendii etc.).
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Concentraţiile de CO din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea
limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 μg/mc), calculată ca valoare maximă
zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).
Benzenul (C6H6)
Benzenul provine în principal din traficul rutier si din depozitarea,
încărcarea/descărcarea benzinei (depozite, terminale, staţii de distribuţie carburanţi),
dar si din diferite alte activităţi cu produse pe bază de solvenţi (lacuri, vopsele etc.),
arderea combustibililor fosili, a lemnului si deseurilor lemnoase, controlată sau în aer
liber. Sursele de provenienţă ale benzenului pentru staţia BC 3, de tip industrial, faţă
de trafic se mai adaugă emisiile difuze provenite din evaporarea combustibililor la
stocare si transfer, din arderea lemnului si din unele procese industriale, specifice
activităţilor industriale desfăsurate pe platforma industrială Onesti.
Concentraţiile de benzen din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea
limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane de 5 μg/mc, conform Legii nr.
104/2011.
Ozonul (O3)
Se găseste în mod natural în concentraţii foarte mici în troposferă (atmosfera
joasă). Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejează viaţa pe Pământ, ozonul
troposferic (cuprins între sol si 8 -10 km înălţime) este deosebit de toxic, având o
acţiune puternic iritantă asupra căilor respiratorii, ochilor si are potenţial cancerigen.
De asemenea, ozonul are efect toxic si pentru plante, la care determină inhibarea
fotosintezei, producerea de leziuni foliare, necroze.
Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alţi poluanţi, el nu este
emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub influenţa radiaţiilor
ultraviolete, prin reacţii fotochimice în lanţ între o serie de poluanţi primari
(precursori ai ozonului), si anume: oxizii de azot (NOx), compusii organici volatili
(COV), monoxidul de carbon (CO).
Formarea fotochimică a O3 depinde în principal de factorii meteorologici si de
concentraţiile de precursori, NOx si COV. În atmosferă au loc reacţii în lanţ
complexe, multe dintre acestea concurente, în care O3 se formează si se consumă,
astfel încât concentraţia O3 la un moment dat depinde de o multitudine de factori,
precum raportul dintre NO si NO2 din atmosferă, prezenţa COV necesari iniţierii
reacţiilor, dar si de factori meteorologici, de la temperaturile ridicate si intensitatea
crescută a luminii solare, care favorizează reacţiile de formare a O3, si până la
precipitaţii, care contribuie la scăderea concentraţiilor de O3 din aer. Ca urmare,
concentraţiile ozonului în atmosfera localităţilor urbane cu emisii ridicate de NOx
sunt în general mai mici decât în zonele suburbane si rurale, datorită distrugerii O3
prin reacţia cu NO. Aceasta explică de ce în zonele rurale, departe de sursele de
emisie ale oxizilor de azot, unde traficul este redus si emisiile din arderi mai scăzute,
concentraţiile de ozon sunt în general mai mari decât în mediul urban.
Ca urmare a complexităţii proceselor fizico-chimice din atmosferă si a strânsei
lor dependenţe de condiţiile meteorologice, a variabilităţii spaţiale si temporale a
emisiilor de precursori, a cresterii transportului ozonului si precursorilor săi la mare
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distanţă, inclusiv la scară intercontinentală în emisfera nordică, precum si a
variabilităţii schimburilor dintre stratosferă si troposferă, concentraţiile de ozon în
atmosfera joasă sunt foarte variabile în timp si spaţiu, fiind totodată dificil de
controlat.
Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de
alertă (240 μg/mc) calculat ca medie a concentraţiilor orare (valoare ce trebuie
măsurată timp de 3 ore consecutiv), pragul de informare (180 μg/mc) calculat ca
medie a concentraţiilor orare si valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120
μg/mc) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă),
pentru care sunt permise un număr de 25 de depăsiri pe an calendaristic.
Ozonul se monitorizează în timp real, începând cu anul 2008 în cele trei staţii
automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Bacău.
Pulberi în suspensie
Pulberile în suspensie, din atmosferă, sunt poluanţi ce se transportă pe distanţe
lungi, proveniţi din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la
suprafaţa solului de către vânt, etc. Sau din surse antropice cum ar fi: arderile din
sectorul energetic, procesele de producţie (industria chimică etc.), santierele de
construcţii, transportul rutier, haldele si depozitele de deseuri industriale si
municipale, sisteme de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează
combustibili solizi etc.
Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conţine particule de
carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier,
sulfaţi, dar si alte noxe toxice, unele dintre acestea având efecte cancerigene (cum este
cazul poluanţilor organici persistenţi PAH si PCB1 adsorbiţi pe suprafaţa particulelor
de aerosoli solizi).
Monitorizarea pulberilor în suspensie s-a realizat pe parcursul anului 2013 şi în
staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BC3 din municipiul Oneşti si a fost
urmărită fracţia PM 10 prin măsurări nefelometrice.
Măsurările nefelometrice sunt măsurări informative, de moment, si nu
constituie bază de prelucrări statistice definitive.
Concentraţiile de pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din
aerul înconjurător se evaluează, conform Legii nr. 104/2011, folosind valoarea limită
zilnică (50 μg/mc) pentru care sunt permise 35 depăsiri/an si valoarea limită anuală
(40 μg/mc), iar pentru pulberile în suspensie PM 2,5 valoarea limită anuală este de 25
μg/mc.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în anul 2010, a iniţiat elaborarea
„Programului de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi PM 10, în municipiul
Oneşti”.
Programul de gestionare a calitatii aerului este întocmit în conformitate cu
prevederile Hotarârii de Guvern nr. 543/2004 privind elaborarea si punerea în aplicare
a planurilor si programelor de gestionare a calităţii aerului si ale Ordinului ministrului
mediului nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare si punere în
aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calităţii aerului.
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Programul se iniţiază pe baza datelor despre calitatea aerului înconjurător
provenite din Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului (SNMCA),
combinate cu rezultatele din modelarea dispersiei poluanţilor.
Programul de gestionare a calităţii aerului pentru municipiul Onesti s-a
întocmit pe baza rezultatelor evaluarii calitatii aerului prin modelarea dispersiei
poluantilor în atmosfera efectuata de ANPM Bucuresti si a datelor provenite din
inregistrarile de pe statia automata BC -3, din anii 2008 si 2009, 2010.
Valorile limita si perioada de mediere pentru poluantul pulberi în suspensie
(PM10) sunt prevazute în Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.
592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor
de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot
şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2,5), plumbului, benzenului,
monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător. Acest Ordin transpune în
legislatia din România prevederile Directivei Cadru 96/62/CE a Consiliului privind
evaluarea si gestionarea calităţii aerului înconjurător şi directivele fiice, Directivei
1999/30/CE a Consiliului privind valorile limita pentru dioxidul de sulf, dioxidul de
azot si oxizii de azot, pulberile in suspensie si plumbul din aerul înconjurător,
Directiva 2000/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind valorile
limita pentru benzen si monoxidul de carbon din aerul înconjurător, Directiva
2002/3/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind ozonul din aerul
înconjurător.
“Programul de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM10, în municipiul
Onesti” a fost elaborat de Comisia Tehnica numita prin Ordinul Prefectului Judetului
Bacau nr. 66/14.04.2010 si se refera la fractia PM10 a pulberilor în suspensie
(depasirea valorii limita zilnica si anuala).
„Programul de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi PM10, în
municipiul Oneşti” cuprinde o serie de măsuri pentru diminuarea poluării aerului şi a
fost aprobat de către Consiliul Local Oneşti prin H.C.L. nr. 95/30 noiembrie 2011, iar
anual se supune aprobării Consiliului Local Oneşti „Raportul privind stadiul realizării
măsurilor prevăzute în Programul de gestionare a calităţii aerului pentru PM10, în
municipiul Oneşti”.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, în colaborare cu Comisariatul
Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu monitorizează stadiul realizării măsurilor.
Responsabilii măsurilor/acţiunilor din program sunt obligaţi să respecte termenele din
programul de gestionare şi să raporteze stadiul acţiunilor/realizarea măsurilor. Această
raportare se transmite la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau până la data de 15
decembrie a fiecărui an.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau elaborează anual raportul privind
stadiul realizării măsurilor din programul de gestionare, în colaborare cu
compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.
Calitatea apei
Municipiul Oneşti se află în bazinul hidrografic al râului Trotuş, având ca
principali afluenţi râul Tazlău pe partea stângă şi pe partea dreaptă pâraiele Oituz şi
Caşin.
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Râul Trotuş are un curs cu debit mediu – mic cu mari variaţii funcţie de
anotimp, de perioadele de secetă şi, implicit, de perioadele cu ploi abundente.
Principala sursa de poluare permanenta o constituie apele uzate reintroduse in
receptori dupa utilizarea apei in diverse domenii.
Dupa provenienta lor, exista urmatoarele categorii de ape uzate:
o ape uzate orasenesti, care reprezinta un amestec de ape menajere si industriale,
provenite din satisfacerea nevoilor gospodaresti de apa ale centrelor populate,
precum si a nevoilor gospodaresti igenico – sanitare si social administrative ale
diferitelor feluri de unitati industriale mici;
o ape uzate industriale, rezultate din apele folosite in procesul tehnologic
industrial, ele fiind de cele mai multe ori tratate separat in statii de epurare
proprii industriilor respective.
o ape uzate meteorice, care înainte de a ajunge pe sol, spala din atmosfera
poluantii existenti in aceasta. Aceste ape de precipitatii care vin in contact cu
terenul unor zone sau incinte amenajate, sau al unor centre populate, in
procesul scurgerii, antreneaza atat apele uzate de diferite tipuri, cat si deseuri,
ingrasaminte chimice, pesticid, astfel incat in momentul ajungerii in receptor
pot contine un numar mare de poluanti.
Principalele surse de ape uzate din municipiul Oneşti provin din:
o activitati industriale;
o activitati menajere si sociale - ape uzate fecaloid menajere.
Calitatea apelor de suprafaţă
Din ultimul „Raport anual privind starea de mediu a judeţului Bacău” elaborat
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în baza Rapoartelor privind starea
de mediu realizate lunar, menţionăm unele aspecte legate de evaluarea stării ecologice
şi chimice a corpurilor de apă.
Evaluarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic pentru apele de suprafaţă
s-a efectuat conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările
ulterioare, pe baza metodologiilor privind sistemele de clasificare şi evaluare globală
a stării apelor de suprafaţă elaborate conform cerinţelor Directivei Cadru a Apei
2000/60/CEE.
Starea ecologică este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării
ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafaţă, clasificate în concordanţă cu
Anexa V a Directivei Cadru Apă. Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea
stării ecologice se realizează pe 5 stări de calitate, respectiv: foarte bună (FB), bună
(B), moderată (M), slabă (S) şi proastă (P) cu codul de culori corespunzător
(albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).
Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de
suprafaţă s-a realizat prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico-chimice
suport, poluanţi specifici). Starea ecologică/potenţialul ecologic final ia în considerare
principiul conform căruia cea mai scăzută valoare stabileşte starea calităţii, respectiv
cea mai defavorabilă situaţie.
Corpul de apă Trotuş (confluenţă Tazlău - confluenţă Siret).
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Este evaluat prin intermediul a 2 secţiuni de control, Trotuş - Vrânceni
(program de monitorizare: O, ZV, IH (N)) şi Trotuş - Adjud (program de
monitorizare: O, IH, IC (N)).
Evaluarea stării ecologice a corpului de apă
A. Elemente biologice
Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcţie de fitoplancton şi
macronevertebrate, el având o stare finală foarte bună (FB).
B. Elemente fizico - chimice
Evaluarea stării corpului de apă pe baza elementelor fizico - chimice
suport a evidenţiat o stare moderată a corpului de apă (M) datorată grupelor de
indicatori nutrienţi (N-NH4) şi condiţii de salinitate (conductivitate).
C. Poluanţi specifici
Dintre poluanţii specifici a fost monitorizat indicatorul cupru dizolvat.
Evaluarea stării corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o stare foarte
bună a corpului de apă (FB).
D. Evaluarea integrată a stării ecologice a corpului de apă cu precizarea
indicatorilor care au determinat neatingerea obiectivului de calitate (stare ecologică
bună)
Corpul de apă Trotuş (cfl. Tazlău - cfl. Siret) a înregistrat pe parcursul anului o
stare ecologică bună (B).
Evaluarea stării chimice a corpului de apă cu precizarea indicatorilor care au
determinat neatingerea obiectivului de calitate (starea chimică bună).
Întrucât la screening - urile realizate în anii anteriori, corpul de apă Trotuş (cfl.
Tazlău - cfl. Siret), prin secţiunea de monitorizare, a înregistrat o stare chimică bună,
în cursul anului, nu s-a prevăzut monitorizarea în Manualul de Operare al
Laboratoarelor pentru această categorie de substanţe.
Corpul de apa Oituz (Oituz)
Este evaluat prin intermediul unei singure secţiuni de control, Oituz – amonte Oneşti
(program de monitorizare: S, ZV, IH).
Evaluarea stării ecologice a corpului de apă
A. Elemente biologice
Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcţie de fitobentos,
macronevertebrate şi peşti, el având o stare finală bună (B).
B. Elemente fizico - chimice
Evaluarea stării corpului de apă pe baza elementelor fizico - chimice suport a
evidenţiat o stare moderată a corpului de apă (M) determinată de grupele de
indicatori: condiţii de oxigenare (CBO5), salinitate (conductivitate) şi nutrienţi (NNO3).
C. Poluanţi specifici
Evaluarea stării corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o stare foarte
bună a corpului de apă (FB).
D. Evaluarea integrată a stării ecologice a corpului de apă cu precizarea
indicatorilor care au determinat neatingerea obiectivului de calitate (stare ecologică
bună)
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Corpul de apă Oituz a înregistrat pe parcursul anului o stare ecologică moderată (M)
datorită indicatorilor CBO5, N-NO3 şi conductivitate.
Evaluarea stării chimice a corpului de apă cu precizarea indicatorilor care au
determinat neatingerea obiectivului de calitate (starea chimică bună).
Întrucât la screening - urile realizate în anii anteriori, corpul de apă Oituz, prin
secţiunea de monitorizare, a înregistrat o stare chimică bună, în cursul anului nu s-a
prevăzut monitorizarea în Manualul de Operare al Laboratoarelor pentru această
categorie de substanţe.
Corpul de apă Caşin (Caşin).
Este evaluat prin intermediul unei singure secţiuni de control, Caşin - amonte
Oneşti (program de monitorizare: S, IH).
Evaluarea stării ecologice a corpului de apă
A. Elemente biologice
Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcţie de elementele
biologice monitorizate, fitobentos, macronevertebrate şi peşti, el având o stare finală
bună (B).
B. Elemente fizico - chimice
Evaluarea stării corpului de apă pe baza elementelor fizico - chimice suport a
evidenţiat o stare moderată a corpului de apă (M) datorită indicatorilor:
 condiţii de oxigenare (CBO5) şi
 nutrienţi (N-NH4; N-NO2; N-NO3; P-PO4; P total)
C. Poluanţi specifici
Evaluarea stării corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o
stare foarte bună a corpului de apă (FB).
D. Evaluarea integrată a stării ecologice a corpului de apă cu precizarea
indicatorilor care au determinat neatingerea obiectivului de calitate (stare ecologică
bună).
Corpul de apă Caşin a înregistrat pe parcursul anului 2012 o stare ecologică
moderată (M) datorită indicatorilor CBO5, N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4 şi P total.
Evaluarea stării chimice a corpului de apă cu precizarea indicatorilor care au
determinat neatingerea obiectivului de calitate (starea chimică bună).
La screening - urile realizate în anii anteriori, corpul de apă Caşin (Caşin), prin
secţiunea de monitorizare, a înregistrat o stare chimică bună.
Corpul de apă Tazlău (Tazlău).
Este evaluat prin intermediul unei singure secţiuni de control, Tazlău – Helegiu
cu tipurile de program: S, IH.
Evaluarea stării ecologice a corpului de apă
A. Elemente biologice
Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcţie de elementele
biologice fitobentos, macronevertebrate şi peşti, el având o stare finală bună (B).
B. Elemente fizico - chimice
Evaluarea stării corpului de apă pe baza elementelor fizico - chimice suport a
evidenţiat o stare moderată a corpului de apă (M) datorită grupelor de indicatori:
 Condiţii de oxigenare (CBO5);
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Salinitate (conductivitate);
Nutrienţi (N-NO3).
C. Poluanţi specifici
Evaluarea stării corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o
stare bună a corpului de apă (B).
D. Evaluarea integrată a stării ecologice a corpului de apă cu precizarea
indicatorilor care au determinat neatingerea obiectivului de calitate (stare ecologică
bună).
Corpul de apă Tazlău a înregistrat pe parcursul anului o stare ecologică bună.
Evaluarea stării chimice a corpului de apă cu precizarea indicatorilor care au
determinat neatingerea obiectivului de calitate (starea chimică bună).
La screening-urile realizate în anii anteriori, corpul de apă Tazlău, prin
secţiunea de monitorizare, a înregistrat o stare chimică bună.
Calitatea râurilor este stabilită prin “Normativul privind clasificarea calităţii
apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă “aprobat
prin Ordinul nr. 161 din 16.02.2006.
Urmărind pe parcursul anului 2013 „Rapoartele privind starea factorilor de
mediu” realizate lunar s-a remarcat faptul că monitorizarea calităţii apei se realizează
conform unui programului de monitorizare, iar informaţii despre râul Trotuş sunt
următoarele:
“Râul Trotuş:
- Vrânceni - apa s-a încadrat în clasa a-II-a de calitate (bună): nutrienţi:
(0,26 mg N-NH4/l), (1,158 mg N-NO3/l), (0,059 mg N-NO2/l), (1,48 mg
Ntot/l), (0,056 mg PO3-4/l), (0,056 mg P/l); poluanţi toxici de origine
naturală: (11,62 µg/l cupru dizolvat)”.
În cursul anului 2013 Primăria municipiului Oneşti a elaborat „Planul local de
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în
municipiul Oneşti” conform prevederii art.2, alin (2) din Decizia nr.
221983/GC/12.06.2013 emisă de comisia interministerială pentru reglementarea
nitraţilor în România, în temeiul art.6, alin. (1) din anexa la Hotărârea de Guvern nr.
964/2000.
„Planul local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi
din surse agricole, în municipiul Oneşti” a fost aprobat de către Consiliul Local
Oneşti prin H.C.L. nr.174/03.12.2013, acest plan prevede o serie de măsuri care
trebuie să fie respectate de către deţinătorii exploataţiilor agricole, astfel încât să nu
producă poluare asupra apelor de suprafaţă.
Implementarea „Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu
Nitraţi din surse agricole, în municipiul Oneşti” se va realiza pe parcursul anului
2014, iar stadiul realizării măsurilor se va transmite ori de câte ori va fi solicitat de
către autorităţile judeţene.
Apa potabilă şi apa de îmbăiere
Apa potabilă
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Asigurarea populaţiei cu apă potabilă de calitate şi în cantitate suficientă
trebuie să fie una din direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului în domeniul
sănătăţii.
Condiţiile de potabilitate a apei sunt următoarele:
o incoloră, inodoră, insipidă, transparentă;
o să nu conţină substanţe chimice organice sau de altă natură peste limita maxim
admisibilă;
o să nu conţină microorganisme patogene şi relativ patogene;
o să aibă compoziţie acceptabilă în săruri de calciu care imprimă duritatea apei.
Serviciul de alimentare cu apă cuprinde activităţi de captare, de tratare a apei
brute, de transport şi de distribuţie a apei potabile şi industriale la utilizatori.
Pentru municipiul Oneşti, principala sursă de alimentare cu apă este râul Uz,
prin Lacul Poiana Uzului, tratarea apei se realizează la uzina de tratare a apei
Cărăboaia. Apa tratată la această uzină alimentează municipiile Bacău, Oneşti şi
oraşele din valea Trotuşului.
Calitatea apei potabile furnizată prin sisteme publice este reglementată prin
Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, care transpune Directiva 98/83/CEE Calitatea apei destinate consumului uman, modificată şi completată de Legea
311/2004.
Supravegherea calităţii apei potabile, inspecţia şi autorizarea sanitară a
sistemelor publice şi individuale de alimentare cu apă potabilă se realizează la nivelul
judeţului de către Direcţia de Sănătate Publică Bacău.
Calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat, în anul 2012 faţă de anii
anteriori este prezentată în tabelul nr. 1 şi 2.
Tabel nr.1.
Judeţ
Bacău

Nr. determinări
fizico -chimice

Nr. total probe

Nr. determinări
bacteriologice

2009
5543
3646
2010
4710
2677
2011
6598
4175
2012
5215
3601
Sursă: Direcţia de Sănătate Publică Bacău a Judeţului Bacău

11836
9960
11685
9070

Tabel nr.2. Calitatea chimică şi bacteriologică a apei potabile
Frecvenţa depăşirilor CMA la nr. total de probe efectuate ()
Judeţ
Substanţe
Coliformi Coliformi
Bacău
CCO Amoniac Azotaţi
toxice
fecali
totali
2009
0
0
0
0
2010
0,23
0,12
0,03
2011
0
0
0,7
0,30
0
0
2012
0,20
0,49
4,55
2,42
4,18
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Sursă: Direcţia de Sănătate Publică Bacău a Judeţului Bacău.
În general serviciile publice de alimentare cu apa reprezintă totalitatea
activitatilor necesare pentru:
a) captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;
b) tratarea apei brute;
c) transportul apei potabile si/sau industriale;
d) inmagazinarea apei;
e) distributia apei potabile si/sau industriale.
Pentru serviciile publice de canalizare activitatilor necesare sunt:
a) colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de
epurare;
b) epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;
c) colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a
apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;
d) evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare
derivate din activitatile prevazute mai sus;
e) evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor.
În municipiul Oneşti sistemul de alimentare cu apa este administrat de către
S.C. APA CANAL S.A. Onesti, operator privat. Furnizarea apei potabile se face 24 de
ore din 24, iar calitatea apei este potabila, atat bacteriologic cat si chimic, cantitatea
disponibila fiind de 25.000 mc. Consumul mediu zilnic este de 15.000mc/zi,
acoperitor pentru nevoile orasului.
Alimentarea cu apa a municipiului Oneşti este asigurată în sistem centralizat,
atat pentru deservirea populaţiei cat si a consumatorilor industriali cu profil alimentar
sau unitati productive si de prestări servicii. Alimentarea cu apa se face prin conducte
din otel, PREMO şi fonta in sistem radial sau inelar.
Alte surse de alimentare cu apa potabila din municipiul Onesti sunt un număr
de 118 fantani si 8 cismele. Functionale sunt doar 45 de fantani si 8 cismele.
Supravegherea calităţii apei potabile se realizează de către operatorul S.C. APĂ
CANAL S.A. pentru reţeaua centralizată, iar pentru apa potabilă din surse publice
precum şi cea a unităţilor de învăţământ s-a realizat atât în anul 2012 cât şi anul 2013
de către Primăria municipiului Oneşti în baza Contractului de prestări servicii încheiat
cu Direcţia de Sănătate Publică Bacău, conform prevederilor H.G.R. nr. 974/2004 şi a
Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările
ulterioare.
În anul 2013 au fost prelevate probe de apă din reţeaua de fântâni şi izvoare
publice din următoarele puncte: izvorul din apropierea Pieţei agroalimentare, izvor
Calea Mărăşeşti – „La Peşte”, izvor Calea Scutarului, izvor str. Spicului, fântână str.
Sf. Apostoli, fântână str. Victoriei nr.38.
Au fost emise buletinele de analize nr. 1050,1048,1051,1046,1047,1049 din
25.04.2013. În urma examinării buletinelor de analize precum şi a recomandărilor
transmise de către Direcţia de Sănătate Publică au fost transmise unele măsuri privind
inscripţionarea şi igienizarea surselor publice de apă, către S.C. Domeniu Public şi
Privat Oneşti S.A. care administrează domeniul public al municipiului, conform
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Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local nr.16886/18.08.2010. La verificările întreprinse s-a
constatat realizarea măsurilor.
În ceea ce priveşte urmărirea calităţii apei potabile la unităţile de învăţământ
branşate la reţeaua de alimentare cu apă a oraşului, s-au efectuat în anul 2013 analize
chimice şi bacteriologice pentru care au fost emise buletinele de analize nr.
472/27.02.2013,
473/27.02.2013,
2359/23.09.2013,
2362/23.09.2013,
2364/23.09.2013,
2366/23.09.2013,
2361/23.09.2013,
2365/23.09.2013,
2363/23.09.2013, 2360/23.09.2013.
Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere
Sistemul reţelei de canalizare este administrat de către S.C. APĂ CANAL.
Nu toate locuinţele sunt racordate la sistemul public de canalizare majoritatea
sunt cele din cartierele Slobozia Veche, Slobozia Nouă, Borzesti, Lanul Garii, Calea
Slănicului, Calea Braşovului, Podul Alb.
Canalizarea apelor pluviale
În municipiul Oneşti apele pluviale sunt colectate prin retele centralizate
impreuna cu cea menajera, doar pe anumite tronsoane.
În principal, sistemul de colectare a apelor uzate este în sistem divizor, ceea ce
presupune trasee separate atat pentru reteaua de canalizare menajera cat si pentru cea
de canalizare pluviala.
Reteaua de canalizare menajera şi pluviala se afla în inventarul domeniului
public al municipiului Oneşti.
Epurarea apelor uzate
Epurarea apelor uzate se realizeaza la Statia de epurare Jăvreni, aflata in
domeniul public al municipiului Onesti şi administrată de S.C. APĂ CANAL S.A.
Statia de epurare este compusa din doua unitati, respectiv din statia noua si
statia veche. Statia veche are o instalatie de tratarea apei uzate cu treapta mecanica cu
un decantor cu suprafata de 960 mp si o treapta biologica, iar statia noua are un
decantor cu suprafata de 1589 mp, fara treapta biologica.
Apa de îmbăiere
Municipiul Oneşti nu are declarată, conform legislaţiei sanitare, nicio zonă
naturală amenajată pentru îmbăiere.
În anul 2012 precum şi în 2013 Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bacău
a verificat Ştrandul Municipal din cadrul Serviciului Baze Sportive al Primăriei
municipiului Oneşti (apă clorinată) care a fost conform cu legislaţia în vigoare.
Pe parcursul anului 2013 au fost urmărite aspectele:
Calitatea apei de îmbăiere din bazine. Au fost efectuate analize atât prin metode
instrumentale deţinute de Serviciul Baze Sportive cât şi prin metode de laborator
realizate de către Direcţia de Sănătate Publică Bacău; (Buletine de analize nr.
2043/12.08.2013, nr. 2042/12.08.2013, nr. 1830/22.07.2013, nr.1831/22.07.2013,
nr.1832/22.07.2013).
o Gestionarea substanţelor chimice periculoase utilizate pentru dezinfecţia apelor
de îmbăiere;
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o Verificarea respectării actului de reglementare emis de către A.N. „Apele

Române” – ABA Siret, NOTIFICAREA nr. 21/23.04.2012 pentru punerea în
funcţiune.
Calitatea mediului urban
Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi amenajate pe teritoriul municipiului Oneşti,
în anul 2013, însumează 155,85 ha (1 558 500 m2) clasificate, conform Legii
nr.24/2007 cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
o parcuri - 19,8 ha;
o fâşii plantate sau spaţii verzi stradale - 2,22 ha;
o baze sportive - 4,74 ha;
o grădina zoologică - 0,48 ha;
o fâşie plantată – perdea forestieră - Calea Scutarului - 10 ha;
o spaţii verzi aferente dotărilor publice şi ansamblurilor de locuit - 118,61 ha.
Raportat la ansamblul populaţiei de aproximativ 39172 de locuitori, în anul
2013, fiecărui locuitor al orasului îi revin 39,78 m2 spaţiu verde.
Pentru ca municipiul Oneşti să beneficieze de spaţii verzi la nivelul cerinţelor
si standardelor europene s-a acordat o atenţie deosebită activităţii de amenajare,
întreţinere si înfrumuseţare a zonelor verzi.
Activitatea propriu-zisă are ca scop asigurarea intreţinerii spaţiilor verzi, astfel
încât acestea să-si îndeplinească funcţiile pentru care au fost create.
Actiunile s-au concretizat în acţiuni de amenajare, întretinere şi înfrumusetare a
zonelor verzi, plantări de material dendrofloricol, gazon, arbusti, arbori în parcurile,
scuaruri şi aliniamente stradale şi spaţiile verzi aferente dotărilor publice şi
ansamblurilor de locuit.
Lucrari efectuate pe parcursul anului 2013, de către personalulul specializat din
cadrul S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A la recomandările Primăriei
municipiului Oneşti, transmise prin compartimentele de specialitate sunt:
A. Lucrări specifice de întreţinere şi înfrumuseţare:
Tăierea de corectie si de formare a coroanei asupra plantatiilor de arbori de aliniament
a) îndepărtarea ramurilor uscate, rupte, bolnave, la arborii din municipiu;
b) tăierea de rodire la pomii fructiferi;
c) toaletarea unor arbori ce prezentau pericol de cădere peste locuinte, cetăteni si
masini;
d) îndepărtarea de pe alei şi de pe spaţiile verzi a arborilor căzuti la furtuni;
e) plantarea de puieti de Thuja, salcâmi şi stejar roşu – 1415 buc. din care 50 buc.
Thuja, 960 stejar rosu, 405 salcam;
f) întretinerea plantatiilor tinere de arbori prin lucrări de tutorare, udat, aerat sol,
văruirea tulpinilor;
g) văruirea tulpinilor arborilor ornamentali de aliniament, din parcuri, spatii verzi
stradale si din curtile institutiilor;
h) completarea cu pământ vegetal, adunarea pietrelor, împrăstierea pământului,
nivelarea acestuia si semănarea de gazon pe rabatele de pe b-dul Republicii;
50

i) efectuarea tăierilor de corectie la trandafiri (30000mp) toamna şi primăvara,

îngrijirea acestora în perioada de vegetatie, ori de câte ori este necesar prin
prăsit, bobocit si sapat la hârlet;
j) tăieri de corecţie şi de reinţinerire a gardurilor vii şi a arbuştilor izolaţi în
repausul vegetative;
k) tăierea lăstarilor străini, sălbatici, de la rădăcina arborilor si arbustilor si din
gardurile vii;
l) tăierea lăstarilor anuali din dreptul semafoarelor, la arborii ornamentali de
aliniament;
m) greblarea suprafetelor de spatiu verde, primăvara si toamna;
n) tunderea gardurilor vii de Buxus, Thuja şi de foioase;
o) cosirea gazonului.
B. Lucrări de amenajare peisagistică
B.1. S-au executat următoarele lucrarile de plantare:
a) plantarea speciilor floricole sezon l (pansele) - 18700 buc.;
b) plantarea speciilor floricole sezon 2(salvia, petunia, vinca, tagetesgazania) – 32
000 buc.;
c) plantarea crizantemelor – 400 buc.
B.2. S-au amenajat bulevardele Oituz şi Republicii cu următoarele:
a) 1200 buc. ghivece pentru ornarea stalpilor de iluminat şi a sensurilor giratorii;
b) 100 buc. jardiniere pentru ornarea sediului Pimariei municipiului Oneşti.
Aceste lucrări specifice de plantare s-au efectuat, de către personalul specializat al
Primăriei municipiului Oneşti – Sera municipală, în trei sezoane pe zonele verzi
precum sensurile giratorii, scuaruri şi în jardinierele existente la sediul Primăriei
municipiului Oneşti. Suma alocată a fost de 19119,710 lei (cu TVA).
De asemenea au fost realizate şi lucrările de reamenajarea a spaţiului verde pe
suprafaţa totala de 10 100 mp, prin semanat gazon în b-dul Republicii – 2200 mp;
instalat rulou de gazon la Ştrandul municipal - 900 mp; amenajare teren de fotbal
cartier Slobozia 7000mp, valoarea alocată fiind de 31 320,00 lei (cu TVA).
Conform prevederilor Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea
si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, modificata şi completata de Legea
nr. 313 din 12 octombrie 2009 şi a Ordinului nr.1466/2010 pentru modificarea
Ordinului Ministrului nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru
elaborarea Registrului Local Al Spaţiilor Verzi, se menţionează la „art. 16. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor
verzi de pe teritoriul unităţilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale
spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări.”, drept
pentru care în cursul anului 2013, fost încheiat Contractul de servicii nr.
16732/21.08.2013 cu obiectul principal „Elaborarea - Registrului Local al Spaţiilor
Verzi, din Municipiul Oneşti”, conform prevederilor Legii nr. 24/2007 cu modificările
şi completările ulterioare şi au fost parcurse următoarele etale:
ETAPA 1: „Analiza de sistem, proiectul bazei de date si instrucţiuni de lucru privind
modalitatea de culegere, introducere si validare a datelor specifice, instruirea
personalului care va asigura administrarea, întreţinerea si exploatarea sistemului”;
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ETAPA 2: “Spaţii verzi inventariate si baza de date completată pentru arborii aflaţi
pe terenurile aferente sistemului de învăţământ public (creşe, grădiniţe, şcoli, licee,
universităţi) şi 1/3 din teritoriul municipiului Oneşti”.
Finalizarea acestui proiect va avea loc în anul 2014, după parcurgerea celorlalte
etape prevăzute în Contractul de servicii şi după verificarea de către Comisia
constituită conform Legii nr.24/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi
aprobată prin Dispoziţia nr. 1208/21 august 2012.
Primăria municipiului Oneşti în colaborare cu S.C. Domeniu Public şi Privat
Oneşti S.A. au realizat, pe parcursul anului 2013, campaniile „CURĂŢENIA de
PRIMĂVARĂ”, „LET’S DO IT” ROMÂNIA şi „LUNA PLANTĂRII
ARBORILOR”.
Proiectul „CURĂŢENIA de PRIMĂVARĂ” derulat în perioada 11 martie – 11
aprilie 2013 a avut sloganul „ONEŞTIUL UN ORAŞ CURAT - Arată că eşti capabil
de păstrarea curăţeniei”, campanie pentru un mediu sănătos şi curat.
Compartimentul protecţia mediului a coordonat activităţile de salubrizare şi de
înfrumuseţare a domeniului public, realizate de către voluntari din cadrul unităţilor de
învăţământ şi din cadrul unor O.N.G. – uri.
Unităţile de învăţământ participante la acest proiect au fost C.N.” Dimitrie
Cantemir”, C.T. „Gheorghe Asachi”, C.T.” Petru Poni”, Colegiul Sportiv „Nadia
Comăneci”, Liceul Tehnologic, Grădiniţa „Magnolia”, Grădiniţa nr.5. Numărul total
de elevi fiind de 270 şi numărul de cadre didactice de 25.
Activităţile de înfrumuseţare s-au bazat pe lucrările specifice de întreţinere a
spaţiilor verzi, efectuate de către personalul specializat din cadrul S.C. Domeniu
Public şi Privat Oneşti S.A. şi verificate de către personalul de specialitate din cadrul
Primăriei municipiului Oneşti.
Elevii, cadrele didactice, reprezentanţii Asociaţiei de tineret „Onestin” şi ai
Asociaţiei Sportive „Bike Motion” au realizat lucrări de plantare a unor specii
floricole, de gard viu şi puieţi de arbori în Parcul municipal, curţile unităţilor de
învăţământ precum şi în unele incinte din municipiul nostru.
Au fost plantaţi 100 de arbori din specia Robinia hispida - salcâm roz şi 10
bucăţi Rhus typhina – Oţetarul roşu; 24 bucăţi Rosa sinensis - hibiscus; 5 bucăţi
Chaenomeles Japonica - gutui sălbatic tufă; 7 thuia, 7 bucăţi chiparos; 5 bucăţi
ienuperi, 20 butaşi de trandafiri şi gardul viu – din specia buxus pe o lungime de 100
ml.
Parteneri la acest proiect au fost S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.,
unităţile de învăţământ, Asociaţia de Tineret „Onestin” şi Asociaţia Sportivă „Bike
Motion”, S.C. Apă Canal S.A. Oneşti, S.C. Progreen S.R.L. şi A.N.” Apele Române”
– S.G.A. Siret;
Referitor la Campania Naţională „LET’S DO IT” ROMÂNIA menţionăm faptul
că Primăria municipiului Oneşti a stabilit zonele de desfăşurare a activităţilor de
ecologizare, a făcut demersuri către Poliţia municipiului Oneşti şi către Detaşamentul
de Jandarmi Oneşti, în vederea asigurării siguranţei publice.
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Primăria municipiului Oneşti în colaborare cu S.C. Domeniu Public şi Privat
Oneşti S.A. au asigurat ridicarea şi transportarea deşeurilor colectate selectiv de către
voluntari din anumite zone insalubre de pe domeniul public al municipiului.
Campania Naţională „LET’S DO IT” ROMÂNIA în municipiul Oneşti a fost
coordonată de către Asociaţia „Terra Mater” Bacău.
Compartimentul protecţia mediului a coordonat campania „LUNA
PLANTĂRII ARBORILOR”, desfăşurată în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie
2013.
Conform Planului de acţiune pentru perioada 28 octombrie – 02 noiembrie
2013 nr. 21428/28.10.2013 şi al Planului de acţiune pentru perioada 04 noiembrie - 15
noiembrie 2013 nr. 21946/04.11.2013, Primăria municipiul Oneşti şi S.C. Domeniu
Public şi Privat Oneşti S.A. au desfăşurat activităţile dedicate “LUNII PLANTĂRII
ARBORILOR”.
Activităţile s-au desfăşurat în parteneriat cu Direcţia Silvică Bacău, sponsorul
ce a asigurat puieţii şi personalul silvic de specialitate, prin intermediul ocoalelor
silvice Traian, Fântânele, Sascut şi Livezi, instituţiile şcolare şi asociaţiile
neguvernamentale din municipiul Oneşti.
La apelul Primăriei municipiului Oneşti, au răspuns următorii voluntari:
I. Elevi si cadre didactice din cadrul următoarele unităţi de învăţământ:
Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Colegiul
Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Colegiul Sportiv „Nadia
Comăneci”, Liceul Tehnologic, Liceul Teologic” Fericitul Ieremia”, Şcoala
Gimnazială” George Călinescu”, Şcoala Gimnazială Nr.1, Şcoala Gimnazială „Ghiţă
Mocanu”, Şcoala Gimnazială” Emil Racoviţa”, Şcoala Gimnazială “Sfântul Voievod
Ştefan Cel Mare”, Grădiniţa Cu Program Prelungit „Magnolia”, Grădiniţa Cu
Program Prelungit Nr.5.
Numărul total de elevi şi cadre didactice participante a fost de 386 elevi şi 30
cadre didactice.
II. Asociaţiile neguvernamentale Asociaţia de Tineret "Onestin", Asociaţia
Sportivă “Bike Motion”, Organizaţia Naţională Cercetaşii României – Filiala
"Vulturii" şi Tineretul Social Democrat – Filiala Oneşti, au participat cu un număr de
voluntari de 56, alături de care au fost şi reprezentanţi ai societăţii civile in număr de
6.
Numărul total de voluntari participanţi a fost de 478.
Numărul total de puieţi plantaţi de voluntari a fost de: 386.
Activităţile de plantare s-au desfăşurat de către voluntari în prezenţa
reprezentanţilor Primăriei municipiului Oneşti, ai Direcţiei Silvice Bacău prin Ocolul
Silvic Livezi şi ai angajaţilor S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.
Activităţile de bază (extragerea parţială şi transportarea puieţilor, pichetarea
locurilor şi realizarea gropilor pentru plantare, plantarea parţială şi montarea tutorilor)
au fost realizate de către angajaţii Secţiei Zone verzi din cadrul S.C. Domeniu Public
şi Privat Oneşti S.A. alături de reprezentanţii Primăriei municipiului Oneşti.
Plantarea puieţilor s-a realizat pe domeniul public şi privat al municipiului
Oneşti şi anume:
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a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;
b) spatii verzi publice de folosinţa specializata:
cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, scoli, unităţi sanitare

sau de protecţie sociala, instituţii, edificii de cult, cimitire.
Numărul total de puieţi forestieri şi ornamentali plantaţi a fost de 1415 din care
50 buc thuja, 960 stejar roşu, 405 salcâm.
În cursul anului 2013 au fost făcute demersurile necesare pentru amenajarea zonei
speciale, destinate desfăşurării activităţilor de picnic, conform Legii nr. 54/2012
desfăşurarea activităţilor de picnic.
Zona amenajată pentru desfăşurarea activităţilor de picnic se află în Parcul
Caşin, aceasta zonă este dotată, conform Legii nr.54/2012, cu recipienţi pentru
colectarea deşeurilor, grătare, mese şi bănci (foişoare), panouri informative, toalete
ecologice şi cişmea cu apă potabilă.
Pe parcursul anului 2013, au fost efectuate verificări în teren la acest
amplasament şi nu au fost identificate aspecte cu impact negativ asupra mediului
natural.
Conform solicitărilor autorităţilor judeţene, pe parcursul anului 2013, au fost
completate şi transmise în Sistem Integrat de Mediu „Inventarul local de emisiilor” şi
în Sistemul Integrat al Institutului Naţional de Statistică „Situaţia privind cheltuielile
de mediu”.
De asemenea în sistem electronic s-a completat şi transmis Administraţiei
pentru Fondul de Mediu, Declaraţia privind contribuţia la Fondul de mediu datorată
de autorităţilor administraţiei publice locale pentru reducerea cu 15% a cantităţii de
deşeuri municipale.
Au mai fost comunicate, în anul 2013 şi următoarele situaţii referitoare la
protecţia mediului pentru municipiul Oneşti şi anume:
a) Stadiul implementării sistemului de colectare selectivă, semestru I şi semestru II;
b) Modalitatea de eliminare a deşeurilor municipale ca urmarea sistării activităţii de
depozitarea la depozitul neconform Filipeşti;
c) Fişa Grădinii Zoologice Oneşti pentru trimestrele I, II, III, IV; Lista actualizată a
speciilor existente la Grădina Zoologică trimestrial;
d) Situaţia gestionării deşeurilor din echipamente electrice şi electronice;
e) Chestionar pentru anul 2011 – privind emisiile în atmosferă;
f) Chestionar GD - MUN Colectarea de date pentru deşeuri municipale în anul 2011;
g) Lista cu informaţiile de mediu reactualizată pentru anul 2010; Raportarea
solicitărilor privind Informaţia de mediu, H.G. nr.878/2005; transmisă şi Instituţiei
Prefectului – Judeţului Bacău la solicitare;
h) Raportarea cantităţilor de ambalaje gestionate – anexele 6 şi 8;
i) Raportarea „Planificării acţiunilor ce se vor derula pentru conştientizarea
populaţiei în domeniul colectării selective a deşeurilor din echipamente electrice şi
electronice”
j) Raportarea datelor privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice –
Anexele nr. 5 şi 6;
54

k) Raportarea stadiului realizării măsurilor stabilite de către Garda Naţională de

Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău prin notele de constatare întocmite în urma
efectuării unor controale.
Pe parcursul anului 2013 reprezentantul Primăria municipiului Oneşti, conform
prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, a
participat la unele activităţi şi şedinţe ale Comisiei de analiză tehnică, ce s-au
desfăşurat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, pentru analizarea
documentaţiilor proiectelor şi activităţilor din municipiul Oneşti.
Primăria municipiului Oneşti a fost convocată de 15 ori, să participe pe
parcursul anului 2013, la sedinţele Comisiei de Analiză Tehnică desfăşurate în cadrul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.
Au fost primite adrese de la instituţii publice judeţene şi s-au emis răspunsurile
solicitate, numărul fiind de 146 pentru anul 2013.
Aceste instituţii sunt: Instituţia Prefectului judeţului Bacău, Direcţia de
Sănătate Publică Bacău, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Garda Naţională de
mediu – Comisariatul Judeţean Bacău, Direcţia pentru Agricultură Bacău, Direcţia
Silvică Bacău, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti dar şi alte
instituţii publice, persoane juridice sau agenţi economici.
În vederea diminuării efectelor negative produse asupra mediului înconjurător,
compatimentul protecţia mediului e întocmit un număr de 100 adrese, către pesoane
fizice, juridice, agenţi economici etc., din care 14 somaţii. S-a aplicat o sancţiune
contravenţională cu amendă în valoare de 1500 lei, conform H.C.L. nr. 74/2013.
Au fost primite un număr de 16 sesizări de la persoane fizice şi juridice cu
privire la aspecte legate de protecţia mediului. Acestea au fost verificate şi soluţionate
în limitele prevederilor legale din domeniu şi pentru fiecare în parte s-a întocmit câte
o adresă răspuns.
În cursul anului 2013, au fost transmise un număr de 4 (patru) sesizări privind
aspecte legate de protecţia mediului, de către autorităţile judeţene Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bacău (două), Direcţia de Sănătate Publică (una) şi Consiliul
Judeţean Bacău (una). Aceste sesizări au fost verificate şi soluţionate.
Pe parcursul anului 2013, Primăria municipiului Oneşti a adus la cunoştinţa
publicului, conform prevedrilor art. 70, lit. d) din O.U.G. nr. 195/2005, anunţurile de
mediu, în număr de 33, privind realizarea unor proiecte sau desfăşurarea unor
activităţi care necesită acte de reglementare din domeniul protecţiei mediului. De
asemenea pentru o informare corectă a cetăţenilor au fost aduse la cunoştinţa
cetăţenilor si un număr de 35 buletine de avertizare privind atacul unor dăunători,
asupra culturilor sau asupra vegetaţiei, emise şi comunicate de către Direcţia pentru
Agricultură Bacău.
Compartimentul protecţia mediului, pe parcursul anului 2013, a elaborat
documentaţia necesară obţinerii avizelor / acordurilor de mediu şi de gospodărirea
apelor pentru următoarele poiecte:
 Reavizarea Proiectului tehnic nr. 11/2010 „Lucrări de Reparaţii,
Recompartimentare şi Reamenajare Spaţii Animale la Gradina Zoologică Oneşti”,
pentru care s-a emis Avizul de gospodărirea apelor nr. 4/05.02.2013. Proiectul
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deţine avizele necesare, care au rămas valabile şi anume: Notificarea sanitară nr.
888/11.08.2010 emisă de către Direcţia de Sănătate Publică Bacău şi Decizia
etapei de încadrare nr.41/01.03.2011 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bacău.
 Proiectul tehnic „Amenajare spaţii verzi în municipiul Oneşti, judeţul Bacău”, a
fost avizat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău prin emiterea
Deciziei etapei de evaluare iniţială nr.136/03.07.2013 şi a Deciziei etapei de
încadrare nr. 139/17.07.2013.
Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, Primăria
municipiului Oneşti a verificat operatorii economici din subordine, urmărindu-se
activităţile desfăşurate, în vederea identificării aspectelor cu impact negativ asupra
mediului natural şi amenajat.
Activităţile verificate pe linie de protecţia mediului au fost cele realizate de
către S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. privind întreţinerea spaţiilor verzi,
salubrizarea domeniului public şi privat al municipiului, gestionarea deşeurilor
produse, Staţia de preparare mixtură asfaltică, Grădina Zoologică Oneşti.
Din cadrul serviciilor Primăriei, s-a verificat activitatea Serviciului Baze
Sportive - Ştrand municipal - a Direcţiei Tehnice a Domeniului Public şi Privat, unde
s-a urmărit calitatea apei de îmbăiere, gestionarea substanţelor chimice şi a deşeurilor
produse.
În vederea respectării Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a
deşeurilor în instituţiile publice s-a verificat gestionarea deşeurilor la Biblioteca
municipala „Radu Rosetti”, Cinema „Capitol” şi Muzeul de Istorie.
Compartimentului protecţia mediului, în anul 2013 a efectuat un număr total de
42 de controale din care un număr de 10 au fost controale efectuate în colaborare cu
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bacău, A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă – Siret,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău,
Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Direcţia Silvică Bacău, iar restul de 32 au fost
realizate doar de către Primăria municipiului Oneşti. Pe parcursul anului a fost
aplicată o sancţiune cu amendă contravenţională în valoare de 1500 lei, conform
H.C.L. nr. 74/2013.
Primăria municipiului Oneşti, pe parcursul anului 2013, a fost verificată în
domeniul protecţiei mediului de trei ori, din care de două ori către Garda Naţională de
Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău, iar o singură dată de Direcţia de Sănătate
Publică – Serviciul Controlul Sănătăţii Publice, Bacău.
Pe parcursul anului 2013, a fost demarată procedura de implementare a
Sistemului Integrat CALITATE – MEDIU, conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2008
şi SR EN ISO 14001:2005.
Au fost întocmite Fişele de colectare a datelor pentru aspectele de mediu,
Planuri de prevenire a situaţiei de urgenţă si capacitatea de răspuns (PPSUCR), ale
sediului Primăriei municipiului Oneşti şi serviciile din subordine, fişe şi alte
documente precum şi un număr de trei proceduri operaţionale stabilite pentru
compartimentul protecţia mediului din cadrul Primăriei municipiului Oneşti.
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De asemenea au fost întocmite documentele solicitate, în vederea
implementării Sistemului de control intern/managerial, conform OMFP nr.946/2005.
În cadrul Compartimentului protecţia mediului, pe parcursul anului 2013, a fost
întocmită Fişa identificare şi evaluare riscuri la nivelul compartimentului (F-071), Planul de
acţiune pentru minimizarea riscurilor identificate în cadrul compartimentului (F-072)
şi Registrul de riscuri (F-073).
Grădinii Zoologice Oneşti aflată în administrarea S.C. Domeniu Public şi
Privat Oneşti S.A
Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate trimestrial Fişele de evidenţă a
Grădinii Zoologice Oneşti, conform Ordinului nr.755/2007, transmise la termen
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.
S-a urmărit modalitatea de gestionare a deşeurilor şi a deşeurilor periculoase
produse, în conformitate cu prevederile legale.
În anul 2013 au fost elaborate documentele necesare pentru transferarea
animalelor din colecţia Grădinii Zoologice Oneşti, care nu deţinea autorizaţie de
mediu şi nu era deschisă publicului, la alte Grădini Zoologice sau Asociaţii
neguvernamentale de protecţie a animalelor autorizate.
Tranferarea animalelor s-a realizat în baza prevederilor Hotărârilor Consiliului
Local Oneşti nr. 86/18 septembrie 2012, nr. 44/21 martie 2013, nr. 97/17 iunie 2013.
Au fost realizate toate demersurile necesare către autorităţile centrale şi
judeţene de mediu în vederea mutării animalelor din colecţia Grădinii Zoologice
Oneşti. Pe parcursul anului au avut loc trei acţiuni de mutare, în cadrul cărora s-au
desfăşurat activităţi de verificare a stării de sănătate a animalelor, efectuarea
tratamentelor sanitar veterinare necesare, îmbarcarea şi transportarea animalelor la
noile amplasamente autorizate, conform prevederilor legale.
Au fost transferate două exemplare de urşi la Rezervaţia de urşi de la Zărneşti,
judeţul Braşov, administrată de către Asociaţia de protecţie a animalelor „Milioane de
prieteni”, patru exemplare de feline au fost predate către Asociaţia de protecţie a
animalelor „Vier Pfoten” Bucureşti pentru a fi mutate în Rezervaţie pentru feline
„LIONSROCK” din Africa de Sud şi predare către Grădina Zoologică Galaţi din
cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Rasvan Angheluţă” Galaţi a două
exemplare de Emu şi un exemplar de Cerb comun.
În prezent Grădina Zoologică Oneşti, se află în conservare urmând ca la
reorganizarea acestui obiectiv să se respecte prevederile Legii nr. 24/2007 cu
modificările şi completările ulterioare precum şi a O.U.G. nr. 195/2005 – privind
protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare.
Gestiunea deseurilor
Date generale
Gestionarea deseurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare,
valorificare si eliminare a deseurilor. Responsabilitatea pentru activităţile de
gestionare a deseurilor revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul
„poluatorul plăteste” sau după caz, producătorilor în conformitate cu principiul
„responsabilitatea producătorului”.
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Organizarea activităţilor de colectare, transport si eliminare a deseurilor
municipale este una din obligaţiile administraţiilor locale.
Categoria deseurilor municipale include: deseuri menajere generate în
gospodăriile populaţiei, deseurile de tip menajer generate în unităţi economicosociale, deseuri din comerţ, deseuri stradale, deseuri din parcuri si grădini, nămoluri
de la epurarea apelor uzate orăsenesti si deseuri din construcţii si demolări.
Gestionarea acestora este realizată prin intermediul serviciilor proprii
specializate ale primăriilor sau ale firmelor de salubritate, care lucrează pe bază de
contract cu generatorii individuali.
Deseurile municipale rezultate sunt precolectate în recipienţi de diferite
capacităţi, amplasaţi în spaţii special amenajate în acest scop.
In municipiul Onesti serviciul de salubrizare (colectare, ridicare, valorificare,
eliminare) este prestat de catre o societate privata S.C. SERVSAL S.A.Onesti, care isi
desfasoara activitatea in baza unor contracte individuale incheiate intre Asociatiile de
proprietari, agentii economici, instituţii publice, unităţi de învăţământ, persoane fizice
şi juridice.
Acesta asigura urmatoarele servicii: colectarea, ridicarea şi eliminarea prin
transportarea deşeurilor la depozitul de deşeuri municipale Bacău, deşeurile colectate
selectiv din hârtie/carton şi pet/materiale din plastic sunt transportate către un operator
economic autorizat în domeniul valorificării şi reciclării, iar deşeurile din
echipamente electrice şi electronice – DEEE-urile sunt depozitate temporar în spaţiul
special amenajat şi autorizat al societăţii până la predare către un agent economic
autorizat în domeniu.
Pentru colectarea deşeurilor S.C. SERVSAL S.A.Onesti a organizat un număr
de 92 de spaţii special amenajate prevăzute cu platforme betonate, împrejmuiri şi
dotate cu următoarele:
o 300 de eurocontainere cu capacitatea de 1,1 m3;
o 274 de europubele cu capacitatea de 240 l;
o 121 de europubele din care 100 de europubele pentru a deservesc gospodăriile
din cartierul 6Martie şi 21 sunt pentru folosinţa proprie a societăţii;
o deseurile din constructii sunt colectate in containere de 4 m3 la solicitarea
constructorilor şi transportate la amplasamentele autorizate stabilite de către
Primăria municipiului Oneşti;
o DEEE - rile se ridică la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
S.C. SERVSAL S.A. are în dotare un număr de 7 autoutilitare din care 5 au
capacitatea de 12 m3, iar 2 au capacitatea de 7 m3 şi un tractor cu remorca de 5 t.
Curăţenia stradală a oraşului este efectuată de personalul angajat din cadrul
S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S A, societate a Consiliului Local Oneşti, care
are delegată gestiunea conform reglementarilor in vigoare având şi ca atribuţii
curăţarea/măturarea străzilor, asanarea gunoaielor din depozite neautorizate situate
periferic.
Deşeurile colectate sunt de tipul deşeurilor stradale, deşeurilor provenite din
coşurile stradale, deşeuri rezultate din întreţinerea parcurilor, spaţiilor verzi şi a celor
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rezultate din întreţinerea cimitirelor aflate în subordinea Primăriei municipiului Oneşti
(cimitirul „RED” şi cimitirul de la Borzeşti). O parte din cantitatea de deşeuri este
predată către operatorul de salubritatea S.C. SERVSAL S.A. pentru eliminare, iar
deşeurile colectate separat din hârtie/carton şi pet/materiale plastice sunt predate unui
agent economic autorizat.
Din cantitatea de deşeuri vegetale o parte este depozitată în platforma
individuală a Primăriei municipiului Oneşti, situată la Sera municipală, pentru
compostare, iar partea lemnoasă este utilizată sau predată persoanelor fizice pentru
lemne de loc.
Evidenţa deşeurilor municipale şi alte deşeuri asimilabile generate în
municipiul Oneşti pentru anul 201 3 este următoarea:
 Cantitatea de deşeuri municipale şi alte deşeuri asimilabile
generate:
13 081,89 t;
 Cantitatea de deşeuri municipale şi alte deşeuri asimilabile
colectate selectiv:
1926,99
 Cantitatea de deşeuri municipale şi alte deşeuri asimilabile
eliminate:
11 154,90 t.
Municipiul Oneşti, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău, este beneficiarul proiectului judeţean „Sistemul Integrat de
Management al Deşeurilor Solide in judetul Bacău”, în valoare de aproximativ 8
milioane de euro, proiect cofinanţat din Programul Operational Sectorial Mediu. Cu
scopul modernizării sistemului de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor, în
municipiul Oneşti, s-a finalizat în anul 2013, construcţia complexului de deşeuri
format din o staţie de transfer, o staţie de sortare şi o staţie de compostare.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, se realizează şi închiderea
(acoperirea) depozitului neconform de deşeuri – Filipeşti. Lucrările de închidere a
acestuia sunt executate de o asociaţie formată din S.C Hidroconstructia S.A
Bucureşti, S.C. Iridex Group Construcţii S.A Iaşi si S.C. Finara Consult S.R.L.
Timişoara.
Complexul de gestionare a deseurilor din municipiul Onesti ce cuprinde cele
trei statii, ocupa o suprafata de 39.600 mp, deserveste locuitorii din municipiul Onesti,
orasele Tg. Ocna, Slanic Moldova si Darmanesti si 16 comune invecinate si va
gestiona deseuri colectate astfel:
- Statia de transfer Onesti cu o capacitate de 35.000 tone/an, este proiectata sa
serveasca la eficientizarea transportului deseurilor reziduale din zona de colectare
pana la depozitul conform Bacau. Capacitatea maxima proiectata este de 167 tone/zi.
Transportul containerlor de 30 mc din dotarea statiei de transfer, va fi asigurat de 11
autovehicule pentru transport containere de 30 mc, care vor efectua un numar de 10
transporturi pe zi.
- Statia de sortare Onesti are o capacitate de 14.000 tone/an, unde se separa
deseuri le provenite din colectarea selectiva pe tip de material, in vederea
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reciclarii. Capacitatea medie zilnica a statiei de sortare va fi de 46 tone/zi, cantitatea
de deseuri reciclabile 35 tone/zi. In statia de sortare nu vor ajunge decat deseurile
colectate separat: deseuri hartie si carton, deseuri metalice, deseuri din plastic si sticla.
- Statia de compostare Onesti cu o capacitate de 8.500 tone, va deservi 35 de localitati
din partea de vest a judetului. Deseurile biodegradabile care vor fi compostate sunt
deseuri menajere biodegradabile colectate separat, deseurile verzi din parcuri si
gradini, deseuri biodegradabile din piete, cantine, restaurante si alte tipuri de deseuri
asimilate celor biodegradabile.
Capacitatea medie zilnica a zonei de compostare este de 27 tone/zi.
Complexul de deşeuri Oneşti se află amplasat în zona industrială a municipiului şi va
dota sistemul de colectare a deşeurilor cu un număr de 132 de spaţii special
amenajate, un număr de 99 eurocontainere cu capacitatea de 1,1 m3, un număr de 297
igluuri în trei culori: albastru pentru hârtie, galben pentru plastic/metal, iar verde
pentru sticlă, cu capacitatea de 3 m3, 3836 bucăţi de europublele cu capacitatea de 120
l.
Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul
Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de
Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea
1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului,
Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul
instituţiei.
În cursul anului 2014 se va desfăşura procedura de licitaţie publică, conform
prevederilor legale, pentru stabilirea societăţii care va opera Complexul de deşeuri
Oneşti din carul “Sistemului integrat de management al deşeurilor solide, în judeţul
Bacău”.
Deşeuri industriale în municipiul Oneşti sunt produse şi gestionate de către
agenţii economici industriali existenţi pe fost platforma petrochimică Borzeşti.
Deşeuri generate de activităţi medicale. un operator economic
Cantităţile de deseuri periculoase rezultate anual din activităţile medicale din
municipiul Oneşti au fost colectate, transportate pentru neutralizare si incinerare de
către un operator economic autorizaţ. Gestionarea deseurilor medicale este
responsabilitatea unităţilor spitalicesti.
În anul 2013 aceste tipuri de deseuri au fost neutralizate si incinerate la S.C.
„Stericycle” România S.R.L., localitatea Jilava, judeţul Ilfov, cantitatea neutralizată
fiind de 163 tone.
Vehicule scoase din uz
Legislaţia în domeniu reglementează măsurile de prevenire a producerii de
deseuri provenite de la vehiculele scoase din uz si reutilizarea, reciclarea, precum si
alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora, în
vederea reducerii cantităţii de deseuri destinate eliminării.
În scopul prevenirii apariţiei deseurilor, producătorii de vehicule, în colaborare
cu producătorii de componente si de materiale vor lua măsurile necesare pentru:
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- Limitarea si reducerea pe cât posibil a utilizării substanţelor periculoase la
construcţia vehiculelor, începâd cu faza de proiectare, pentru a evita poluarea
mediului, facilitarea reciclării componentelor si materialelor, precum si evitarea
eliminării deseurilor periculoase;
- Conceperea si construirea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilităţilor de
dezmembrare, reutilizare si valorificare a componentelor si materialelor acestora;
- Dezvoltarea utilizării materialelor reciclate la producerea de noi vehicule sau alte
materiale.
Conform Hotărârii de Guvern 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor
scoase, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic autorizat să
desfăşoare această activitatea în municipiul Oneşti este SC REMAT SCHOLZ
FILIALA Moldova SRL, Str.
Bazinul Nou 83 – punctul de lucru situat în str. Industriilor nr.1, municipiul Onesti,
numărul total de autovehicule scoase din uz în anul 2013, este de 16 bucăţi.
Deseuri de echipamente electrice si electronice
Deseuri de echipamente electrice si electronice sau DEEE sunt echipamentele
electrice si electronice care constituie deseuri, inclusiv toate componentele,
subansamblele si produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului momentul
care acestea devin deseuri.
Legislaţia pentru DEEE are ca obiectiv prevenirea producerii de deseuri de
echipamente electrice si electronice, precum si refolosirea, reciclarea si alte forme de
valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deseuri eliminate.
Operatori economici autorizaţi să colecteze DEEE – uri, în municipiul Oneşti
sunt S.C. SERVSAL S.A, str. Gerge Bacovia nr.24, S.C. REMAT S.A Iaşi, iar pentru
creşterea cantităţii de DEEE-uri colectată în municipiul Oneşti, în anii 2012 şi 2013
Primăria municipiului Oneşti a încheiat un protocol de colaborare cu Asociaţia
Română de Reciclare „ROREC” Bucureşti.
În urma acestei măsuri s-a observat o creştere semnificativă a cantităţii de
DEEE-uri, situaţie pe care o prezentăm în tabelul nr.3.
Tabel nr.3.
ANUL S.C. SERVSAL
Asociaţia
S.C. REMAT
S.A. Oneşti
Română de
S.A.
Reciclare
Iaşi
„ROREC”
Bucureşti
cantitatea
cantitatea
cantitatea
colectată- tone
colectată – tone
colectată – tone
DEEE-uri
DEEE-uri
DEEE-uri
COD: 20 01 36 COD: 20 01 36 160214 160213*
2011
4,4105
25,144 3,676
2012
2,458
7,349
13,980 3,282
2013
1,859
15,617
5,264
2,860
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Poluarea fonică
Sursele de poluare acustică cele mai importante sunt următoarele: traficul
rutier, activitatea industrială, manifestările cultural sportive, restaurante si discoteci în
aer liber ori mixte, traficul feroviar.
Zgomotul din traficul rutier este un fenomen clar disturbator, ce are un efect
nociv asupra oamenilor care locuiesc sau muncesc în vecinătatea arterelor cu trafic
intens.
Surse potenţiale de zgomot dispersate la nivelul oraşului sunt şi locurile de
joacă pentru copii, grădiniţele şi şcolile. Poluarea fonică produse de acestea poate
afecta vecinătatea imediată lor, în timpul zilei.
Zgomotul produs de căile ferate, deşi foarte supărător, nu afectează întreaga
populaţie a oraşelor. Arterele de circulaţie feroviară sunt mai puţin numeroase şi sunt
concentrate în anumite zone, iar zgomotul se propagă în axul căii ferate.
Ponderea majoră a surselor de poluare fonică, pe lângă cele fixe de origine
industrială o deţin în cazul aglomerărilor urbane sursele mobile, respectiv circulaţia
terestră şi aeriană.
În mediul urban acţionează în mod concomitent mai multe categorii de zgomot:
domestice, industriale, produse de activităţile de construcţie, de mijloacele de
transport, dar cea mai importantă sursă de zgomot o constituie totuşi circulaţia
autovehiculelor.
Măsurătorile sonometrice, în municipiul Oneşti sunt realizate de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bacău şi sunt menţionate în Rapoartele privind starea
factorilor de mediu, în judeţul Bacău. Măsurătorile sunt efectuate cu respectarea
indicaţiile prevăzute în STAS-ul 6161/3-1989, SR ISO 1996-1:2008 şi STAS-ul
10009/1988.
Primăria municipiului Oneşti în anul 2012, a realizat măsurarea încărcării cu
trafic a străzilor principale din municipiul Oneşti, acţiune desfăşurată în cadrul
campaniei „Săptămâna Europeană a Mobilităţii”.
Aceste măsurări au fost realizate sub îndrumarea Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bacău şi cu ajutorul elevilor şi cadrelor didactice voluntari, din următoarele
unităţi de învătământ Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Tehnic „Petru
Poni”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Liceul Tehnologic – Oneşti, Colegiul
Sportiv „Nadia Comăneci”.
Au fost monitorizate, pentru o perioadă de timp de aproximativ o săptămână,
următoarele zonele: b-dul Republicii - tronsonul dintre Hotel Trotuş şi Staţia CFR
Oneşti (ambele sensuri de mers), podul din Calea Mărăşeşti – ieşirea spre Bacău
ambele (sensuri de mers), b-dul Oituz - tronsonul cuprins între nr. 29 şi nr.17, Calea
Mărăşeşti – pasarela „CAROM” şi str. Belvedere.
Chestionarele completate de voluntari au fost centralizate de către Primăria
municipiului Oneşti şi transmise Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.
Acestă acţiune de verificare a încărcării cu trafic a străzilor principale, din
municipiul Oneşti se realizează din doi în doi ani.
P R I M A R,
Victor Laurenţiu Neghină
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