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Data elaborării
•

Reactualizare Planului Urbanistic General al municipiului Onești
Primăria municipiului Onești
S.C. MINA-M-COM S.R.L.
7571/10.04.2013
S.C. MINA-M-COM S.R.L. & S.C. CORNEL&CORNEL
TOPOEXIM S.R.L.
S.C. ALDI S.R.L.
S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L.
S.C. ELCON CONSTRUCTII S.R.L.
Aprilie 2013

Obiectul P.U.G.

• Solicitări ale temei-program
Prezenta documentaţie de urbanism a fost inițiată de Primăria municipiului Onești, care,
prin procedura de achiziție publică, a solicitat elaborarea lucrării Reactualizare Plan Urbanistic
General al municipiului Onești. Conform Caietului de Sarcini pus la dispoziția participanților și
care odată cu semnarea contractului a devenit temă de proiectare, cerințele și solicitările generale
ale beneficiarului cu privire la prezenta lucrare sunt:
• Accelerarea procesului de dezvoltare și stoparea evoluției defavorabile pentru intrarea
avantajoasă pe o piață a locațiilor extinsă la nivel European și chiar global, prin luarea
în considerare a ―Strategiei de dezvoltare durabilă a Municipiului Onești‖;
• Implementarea urbanistică a Agendei 21;
• Integrarea procesului de restaurare și revitalizare a valorilor de patrimoniu;
• Stabilirea de noi zone de dezvoltare urbanistică pentru toate categoriile funcționale;
• Stabilirea de zone de reconversie urbană în cadrul platformei industriale;
Conform Ghidului privind Metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului
Urbanistic General, aprobat prin Ordinul nr. 13N/10.03.1999, Planul Urbanistic General este
principalul instrument de planificare strategică și operațională, având astfel atât caracter director
și strategic, cât și de reglementare.

4

Astfel scopul P.U.G. este:
• se stabilească direcțiile, prioritățile și reglementările de amenajare a teritoriului și
dezvoltare urbanistică a localităților;
• se asigure utilizarea rațională și echilibrată a terenurilor necesare funcțiunilor
urbanistice;
• să se marcheze și să se precizeze zonele cu riscuri naturale (alunecări de teren,
inundații, neomogenități geologice, reducerea vulnerabilității fondului construit
existent);
• să se evidențieze fondul construit valoros și să se precizeze modul de valorificare a
acestuia în folosul orașului;
• să se asigure creșterea calității vieții, cu precădere în domeniile locuirii și serviciilor;
• să se asigure fundamentarea realizării unor investiții de utilitate publică;
• să se asigure suportul reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism și
autorizațiilor de construire;
• să se asigure corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spațiilor;
Totodată, conform solicitărilor din Caietul de sarcini, Planul Urbanistic General al
municipiului Onești va cuprinde reglementări pe termen mediu și lung, la nivelul unității
administrativ teritoriale de bază, cu privire la:
• evoluția în perspectivă a localității:
• valorificarea potențialului uman, economic și natural;
• relația intravilan-extravilan, valorificarea dezvoltării regionale;
• direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu:
• optimizarea relațiilor localității cu teritoriile adiacente și cu tendințele de
dezvoltare ale zonei;
• identificarea unoi noi poli de dezvoltare (afaceri, comerț, prestări servicii etc.)
pentru micșorarea presiunii asupra zonei centrale;
• evidențierea relațiilor funcționale între municipiu și comunele învecinate;
• întocmirea analizei S.W.O.T.;
• asumarea de către municipiu a rolului de pol de dezvoltare zonal;
• necesitatea dezvoltării municipiului în corelare cu teritoriile comunelor
învecinate;
• traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în P.A.T.J. Bacău;
• zonele de risc natural delimitate și declarate astfel conform legii precum și măsurile
specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea
construcțiilor în aceste zone;
• lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare;
• stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;
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•

delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare
urbană:
• potențial de relansare economică și mutațiile ce pot interveni în categoriile de
folosință a terenului;
• probleme specifice de apropiere cu zonele industriale sau zone cu potențial
turistic;
• coordonarea dezvoltărilor urban-periurban a teritoriului;
• dezvoltarea în echilibru și în convergență cu ceilalți poli de regiune (zona
periurbană Bacău).
Planul Urbanistic General al municipiului Onești va cuprinde și reglementări pe termen
scurt, cu privire la:
• stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ:
• extinderea teritoriului intravilan prin integrarea în municipiu a zonelor de
locuit și servicii realizate în perioada 1998-2010, cât și a suprafețelor necesare
dezvoltării zonelor funcționale;
• stabilirea și delimitarea zonelor construibile pe categorii de folosință și
posesori;
• extinderea teritoriului intravilan și stabilirea direcțiilor de dezvoltare
prioritare;
• asigurarea continuității privind istoricul formării localității;
• descrierea intravilanului și limitei teritoriului administrativ prin stabilirea
punctelor de bornare.
• stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan:
• stabilirea condițiilor de construibilitate și delimitarea zonelor cu restricție
temporară sau definitivă de construire (extinderi intravilan);
• identificarea terenurilor ce pot dezvolta unități de prestări servicii și mică
industrie;
• se vor introduce documentațiile de urbanism elaborate anterior ce vizează
restructurarea urbană, P.U.Z. și P.U.D. aprobate;
• zonificarea funcțională în corelare cu organizarea rețelei de circulație:
• reabilitarea și dezvoltarea căilor de comunicație în teritoriul intravilan, precum
și în contextul administrativ teritorial privind legăturile de circulație majore și
ocolitoare a municipiului;
• remodelarea și delimitarea zonelor funcționale, acolo unde este cazul.
• delimitarea zonelor afectate de servituți publice:
• delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică și
stabilirea zonelor de protecție pentru acestea;
• dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare;
• stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor
arheologice reperate
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•

zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzute în legislația în
vigoare;
• stabilirea și delimitarea zonelor de protecție a obiectivelor naturale antropice
și de patrimoniu în intravilan;
• identificare zonelor poluante și poluate;
• reconstrucția ecologică sau reintegrarea suprafețelor de teren rezultate prin
restrângerea activității industriale;
• măsuri de menținere și ameliorare a fondului peisagistic, natural și antropic.
Refacere și reconstrucție ecologică conform norme U.E. a zonelor deteriorate;
• formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor
• evidențierea regimului proprietății imobiliare și a circulației juridice a
terenurilor;
• precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate
și plantate;
• modul de utilizare a terenurilor și condiții de conformare și realizare a
construcțiilor;
• zonele de risc natural delimitate și delcarate astfel conform legii precum și măsurile
specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea
construcțiilor în aceste zone;
• zonele de risc cauzate de numite depozitări istorice de deșeuri;
Studiul de faţă precum şi propunerile de soluţionare a acestor categorii de probleme oferă
instrumentele de lucru necesare atât elaborării, aprobării cât şi aplicarii prevederilor Planului
Urbanistic General.
După avizarea și aprobarea conform legislației în vigoare, P.U.G. și R.L.U. aferent
devine act de autoritate al administrației publice locale pentru terenul studiat.
•

Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de
Consiliul Local

Cu scopul de a identifica și stabili problemele socio-economice, resursele existente și
potențialul real pe care îl deține municipiul Onești, a fost elaborată ―Strategia de dezvoltare
locală a municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2012-2022”. Prin aceasta au fost
stabilite direcțiile viitoare de dezvoltare, prioritățile și măsurile ce se impun, precum și politicile
publice.
Scopul Strategiei de dezvoltare este creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de
muncă, prin implementarea măsurilor de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii,
dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor
sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. În
urma tuturor acestor acțiuni se urmărește transformarea municipiului Onești într-un pol zonal de
dezvoltare economico-socială.
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Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare a
localității în perioada 2012-2022, a municipiului Oneşti.
În acest context se doreşte dezvoltarea municipiului prin creşterea capacităţii sale
economice, astfel încât acesta să redevină un centru de referinţă în domeniul economic, precum
şi un centru cultural, sportiv, turistic si cu o bază educațională modernă.
Obiectivele generale formulate prin Strategia de dezvoltare a municipiului Onești sunt:
• protecţia resurselor umane prin creşterea numărului locurilor de muncă şi
reducerea ratei şomajului, precum şi oferirea unor servicii de protecţie socială
competitive;
• creşterea durabilă a activităţii economice;
• crearea şi asigurarea de condiţii de viaţă la standarde de calitate europeană pentru
locuitorii municipiului Oneşti şi partenerii economici care îşi desfăşoară
activitatea pe teritoriul municipiului;
• reducerea dezechilibrelor de dezvoltare economică şi socială în raport cu marile
municipii.
Direcţii prioritare
1. Modernizarea infrastructurii municipiului Onesti
• soluționarea colectării și depozitării ecologice a deşeurilor menajere;
• reabilitarea rețelelor de apă şi canalizare din municipiul Oneşti şi extinderea
acestora astfel încât să fie asigurată alimentarea cu apă a tuturor locuitorilor;
• modernizarea drumurilor, a rutelor ocolitoare şi a căilor pietonale, consolidarea şi
lărgirea la patru benzi de circulaţie a podurilor aflate pe trasee importante
(drumuri naţionale sau europene), respectiv podul peste râul Trotuș din municipiul
Onesti aflat pe DN 11 și realizarea unui pasaj subteran pe DN 11, pe sub CF
Adjud-Ciceu, în cadrul unui proiect integrat in concordanță cu Planul Național de
Dezvoltare a Drumurilor;
• extinderi de tramă stradală;
• reabilitarea și modernizarea stației de epurare a municipiului Onești în vederea
reducerii poluării apelor subterane și de suprafațp cu ape uzate sau realizarea unei
staţii de epurare noi;
• realizarea unui Parc industrial în vederea utilizării forței de muncă calificate
disponibile și a infrastructurii existente în zona industrială;
• realizarea unei Centrale termice in cogenerare;
• regenerarea urbană a zonelor centrale și periferice, prin modernizarea trotuarelor,
a spațiilor de circulație pietonală, prin realizarea de parcaje și reabilitarea
fațadelor blocurilor;
• realizarea și modernizarea spațiilor de joacă pentru copii;
• extinderea rețelelor de gaze naturale în toate cartierele orașului;
• remodelarea zonei comerciale din cadrul Pieței agroalimentare Onești și din
împrejurimile acesteia, inclusiv Bazarul și Oborul Săptămânal;
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reamenajarea parcurilor și spațiilor verzi;
amenajarea cursurilor de apă;
construirea de noi locuințe pentru tineri, sociale, de necesitate și pentru închiriere
altor persoane;
reparații capitale la sălile de sport de la Colegiul Național ―Dimitrie Cantemir‖,
Școala nr.1, Școala nr. 5 și sala de antrenament pentru lotul olimpic de junioare de
la Liceul cu program sportiv ―Nadia Comaneci‖;
reabilitarea Parcului Sportiv Municipal Onești și dotarea acestuia, respectiv a
Stadionului de Fotbal ―Energia‖, a terenurilor de tenis, terenul de atletism, terenul
de handbal și spațiile de cazare pentru sportivi;
reabilitarea termică a tuturor unităților de învățământ preşcolar din municipiu;
reabilitarea Spitalului Municipal;
realizarea unor surse alternative de producere a energiei termice pentru Spitalul
municipal Onești;
reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;
reabilitarea blocurilor de locuințe degradate (str. Libertății, bloc nr.1);
finalizarea lucrărilor de construire a Catedralei Ortodoxe ―Pogorârea Duhului
Sfânt‖ și amenajarea zonei Catedralei Ortodoxe;
modernizarea străzilor din cartierele din zona periurbană;
amenajarea incintei Bisericii Ortodoxe ―Sf. Maria Magdalena‖;
achiziționarea de teren în vederea amenajării unui nou cimitir și realizarea
acestuia;
reabilitarea capelei din cimitirul Red;
realizarea unui centru pentru persoane vârstnice și pentru persoane aflate în
dificultate în sediul fostei Școli nr.6 din cartierul 6 Martie;
dotarea cu mobilier urban a orașului, în special coșuri de gunoi, bănci de odihnă;
amenajarea unor locuri speciale pentru recreerea persoanelor vârstnice în cadrul
incintelor (bănci și mese);
achiziționarea și punerea la dispoziția investitorilor, în condițiile legii a unor
suprafețe de teren aparţinând domeniului privat;
preluarea și modernizarea Casei de Cultura.
2. Stimularea sectoarelor productive și a serviciilor publice
eficientizarea serviciilor publice;
eficientizarea serviciilor administrației publice locale, prin introducerea de
sisteme informatice performante la nivelul Primăriei municipiului Oneşti;
valorificarea potențialului local prin investiții publice care să dinamizeze
activitățile și să atragă investițiile private;
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punerea la dispoziţia potenţialilor investitori a unor terenuri libere, în vederea
închirierii sau concesionării pentru dezvoltarea sau începerea diverselor activităţi
comerciale;
menţinerea unor strânse legături de colaborare între administraţia publică locală şi
întreprinderile mici şi mijlocii.

3. Dezvoltarea urbanistică coerentă şi protecţia mediului
asocierea cu comunele din jurul Oneștiului, comune ce dețin suprafețe de teren
liber, disponibile a fi utilizate în vederea dezvoltării unor activități economice;
reevaluarea zonelor urbanistice, a spațiului intravilan și extravilan (planuri de
urbanism general și zonal) în perspectiva dezvoltării habitatului și a zonelor de
activitate economică și în alte zone;
reevaluarea profilului arhitectural general a municipiului: zona centrală, cartiere,
spații verzi, spații pentru utilitățile publice (apa, apa uzată, transport, deșeuri),
spații pentru diverse activități;
reevaluarea spațiilor limitrofe hotarelor administrative în perspectiva creării de
zone protejate și parcuri naturale, parcuri de agrement;
protejarea adecvată a capitalului natural și ecologic al zonei.

4. Dezvoltarea resurselor umane locale, creşterea ratei de ocupare a populației şi
stabilizarea competenţelor
• dezvoltarea învațământului – în particular postliceal (universitar, profesional);
• promovarea și sprijinul structurilor de «învățare continuă», de specializare și de
perfecționare;
• reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii pentru învățământ și activități culturale și
sportive (săli de spectacol, terenuri, săli de sport);
• dezvoltarea partenariatului cu structurile societății civile (ONG-uri);
• dezvoltarea partenariatului cu sectorul privat – cu parteneri locali, naţionali şi
internaţionali (partenariat economic, partenariat financiar – delegări de servicii);
•

Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare

Planul Urbanistic General al municipiului Onești – ediția anterioară, a fost aprobat cu
Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2000. P.U.G. 2000 a fost modificat, detaliat și completat din
anul 2002 și până în prezent prin următoarele Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu:
Tabel 1 - Lista Planurilor Urbanistice Zonale și de Detaliu aprobate de Primăria municipiului Onești în perioada
2000-2013

Nr.
crt.

Nr.
DENUMIRE
PROIEC
ADRESA
PROIECT
T

BENEFCIAR
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SUPRAFAŢ
Ă

APROBA
T
H.C.L.

•

10.

•

11.

•

12.

•

13.

•

14.

•

15

•

16.

•

17.

•

18.

•

19.

P.U.Z. „Lanu Zona Lanu
Consiliul Local al
27/
20.00ha
Gării"
Gării
Municipiul Oneşti
27.06.2002
P.U.D. Zona
Belvedere
S.C. REWE
Bd-ul
24/
18/2006 (magazin
PROJEKTENTWICKLU 4445.52mp
Belevedere
18.04.2006
Penny
NG ROMANIA S.R.L
Market)
P.U.Z. Str.
Victoriei nr.1 Str. Victoriei
50/
60/2006
Dragomir Cristian
2.26ha
- Ansamblu
nr.1
21.06.2007
de locuinţe
P.U.Z. Str.
Pinului nr.30
Str. Pinului
S.C. RICH FOREST
56/
02/2007 - Cartier de
32172mp
nr.30
S.R.L
02.07.2007
locuinţe şi
supermarket
P.U.D. Str.
Str. Victor
S.C. KAUFLAND
79/
/2007 Victor Babeş
14978,203mp
Babeş Nr.5
ROMANIA S.R.L.
25.10.2007
Nr.5
P.U.Z.
Construire
staţie fixă
pentru
Str. D.
S.C. ORANGE
104/
352/2008 telefonie
250mp
Gherea nr. 11
ROMANIA S.A.
09.12.2008
mobilă GSM
ORANGE
T.45, P.
1415/3
P.U.Z. Bază
de producţie
Str.
şi sediu
S.C. CORRS PREST
104/
41/2007
Industriilor
2.21ha
administrativ,
SERV S.R.L.
09.12.2008
f.n.
punctul Halta
Borzeşti
P.U.D.
Ansamblu de
Calea
R1212910 locuinţe
104/
Caraclăului
Maga Mihăiţă
6357,87mp
/ 2007 individuale
09.12.2008
f.n
Maga, Calea
Caraclăuluui
P.U.D.
Ansamblu
de locuinţe
Libertăţii Str.
Primăria Municipiul
21/2009
1.055ha
75/2009
Etapa I,
Libertăţii
Oneşti
Municipiul
Oneşti. Jud.
Bacău
P.U.Z.
zona sud Str
Burlacu Ion si
89/
50/2009
1288mp
Construire
Măgurii
Antoaneta
08.12.200
94/2001
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•

20

•

21.

•

22.

•

23.

•

24.

•

25.

•

locuinţă
P+M, str.
Măgurii, f.n.
P.U.Z.
Construire
UCalea
locuinţă
Vîrlan Viorel şi Vîrlan
1501903/
Caraclăului,
P+M, Calea
Lucreţia
2009
f.n.
Caraclăului,
f.n.
P.U.Z.
Construire
Calea
Neghina Victor
locuinţă
79/2008
Scutarului, Laurenţiu şi Marlena
P+M, Calea
f.n.
Mihaela
Scutarului,
f.n.
P.U.Z.
Construire
locuinţă str.Stejarulu
38/2009
Pruteanu Maria
P+M,
i, nr. 3
str.Stejarulu
i, f.n.
P.U.D.
Atelier
prestări
DN11-Str.
S.C. MARYTRANS
16/2009
servicii,
Zemeş
S.R.L.
str.Zemes,
f.n.
P.U.Z.
Vrinceanu Gheorghiţă
Ansamblu
Str.
Uşi Alina, Ionescu C.
şase
VIctoriei,
1601402
Daniel, Prenţu N.
locuinţe
f.n.
Simina-Iuliana
Slobozia
P.U.Z.
Str. Zemeş,
UAnsamblu
tarla 9,
Popa Vasile şi Rodica
1601302 locuinţe
Parcela
Popa
P337/23
P.U.Z.
Str. Anghel
Construire Saligni, nr.
S.C. SKYBASE
8/2013
parc
cadastral
ENERGY S.RL.
fotovoltaic
63281

9

4393mp

16/
25.02.201
0

1444mp

30/
14.05.201
0

1,00ha

38/
24.06.201
0

38/
7095,23mp 24.06.201
0

74/
7531.00mp 14.10.201
0
10/
3573.00mp 03.03.201
1
116/
465434,393
22.08.201
mp
3

P.U.G. 2000 va fi modificat și prin extinderea intravilanului în vederea introducerii unor
terenuri ce vor contribui la dezvoltarea viitoare a orașului. De asemenea, P.U.G. aprobat va fi
modificat prin conversia parțială a platformei industriale Borzești, care în situația actuală nu mai
funcționează la capacitate maximă.
•

Surse documentare

12

•
•

•
•

•
•
•
•

Planul de Amenajare a Teritoriului Național – elaborator I.N.C.D. URBAN PROIECT:
• Secțiunea I - Rețele de transport: aprobată cu Legea 363/21.09.2006;
• Secțiunea II – Apa: aprobată cu Legea 171/24.11.1997;
• Secțiunea III – Zone protejate: aprobată cu Legea nr. 5/6.03.2000;
• Secțiunea IV – Rețeaua de localități: aprobată cu Legea nr. 351/6.07.2001 cu
completările și modificările ulterioare;
• Secțiunea V –Zone de risc natural: aprobată cu Legea nr. 575/22.10.2001;
• Secțiunea VI –Zone cu resurse turistice: aprobată cu Legea nr. 190/26.05.2009
pentru aprobarea O.U.G. nr. 142/2008;
Strategia de dezvoltare a județului Bacău: Document-cadru pentru perioada de
programare 2014-2020, aprobat cu HCJ nr.97/2014
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean – proiect nr. 58 / 2003, elaborator S.C.
VANEL EXIM S.R.L.(etapele 1-3) Institute for Housing and Urban Development Studies
(IHS) Romania SRL (etapa 4 – Strategie);
Master Plan Sistem de Management Integrat al Deșeurilor jud.Bacau
Master Plan Apă uzată și Apă județul Bacău
Strategia și planul de acțiune privind menținerea și creșterea integrității la nivelul
Județului Bacău în perioada 2008-2010,
Plan Urbanistic General al municipiului Onești, aprobat cu H.C.L. nr. 32/2000, elaborator
GENERAL PROIECT S.A. BACĂU;
•

•
•
•
•
•
•
•

Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G.

Lista studiilor de fundamentare cu caracter analitic ce se întocmesc anterior
sau concomitant cu întocmirea P.U.G. +R.L.U.

Studiu privind evoluția regimului juridic al terenurilor – elaborator S.C. MINA-M COM
S.R.L., S.C. CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L.;
Studiu privind identificarea și stabilirea zonelor protejate – elaborator Arh. DoinaMihaela BUBULETE;
Studiu privind evoluția municipiului Onești – elaborator Arh. Doina-Mihaela
BUBULETE;
Studiu privind evoluția zonei de locuit – elaborator S.C. MINA-M COM S.RL.;
Studiu privind evoluția zonelor destinate circulației – elaborator ing. Elena BOGHINĂ;
Studiu privind analiza zonelor necesar a fi reambulate topo – elaborator S.C.
CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L.;
Studiu privind prognoza populației și a forței de muncă – elaborator prof. univ. geogr.
Cristian TĂLÂNGĂ;
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•
•
•
•
•

Studiu privind reambularea suportului topografic – elaborator S.C. CORNEL&CORNEL
TOPOEXIM S.R.L.;
Studiu privind condițiile geotehnice și hidrogeologice – elaborator S.C. ROCKWARE
UTILITIES S.R.L.;
Studiu privind organizarea circulației și transporturilor – elaborator ing. Elena
BOGHINĂ;
Studiu privind echiparea majoră edilitară – elaborator S.C. ELCON CONSTRUCTII
S.R.L.;
•

•
•

Lista studiilor de fundamentare cu caracter prospectiv ce se întocmesc
concomitant cu întocmirea P.U.G. +R.L.U.

Lista studiilor de fundamentare ce se întocmesc ulterior întocmirii P.U.G.
+R.L.U.

Studiu privind întocmirea hărților de risc - elaborator S.C. ROCKWARE UTILITIES
S.R.L.;
Studiu privind reabilitarea, protecția și conservarea mediului (Studiu de impact) –
elaborator S.C. ALDI S.R.L.:
•

Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene
sau locale

De către Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Bacău, au fost
furnizate informații cu privire la municipiu Bacău, astfel:
• Populația stabilă și gospodăriile populației la recensământul din anul 2011;
• Populația municipiului Onești pe grupe de vârstă;
• Structura populației după nivelul de instruire;
• Persoane înregistrate la recensământul din anul 2011, pe sexe;
• Populația stabilă după limba maternă la recensământul din 2011;
• Populația stabilă după principalele religii la recensământul din anul 2011;
• Locuințe convenționale după dotarea cu instalații și dependințe la recensământul din
2011;
• Mobilitatea populației;
De asemenea, au fost furnizate date cu privire la județul Bacău:
• Populația stabilă și gospodăriile populației la recensământul din anul 2011;
• Persoane înregistrate la recensământul din anul 2011, pe sexe;
• Populația stabilă după limba maternă la recensământul din 2011;
• Populația stabilă după principalele religii la recensământul din anul 2011;
• Locuințe convenționale după dotarea cu instalații și dependințe la recensământul din
2011;
• Populația și fenomele domagrafice la nivelul județului Bacău;
• Piața forței de muncă în județul Bacău;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veniturile, cheltuielile și consumul populației în județul Bacău;
Locuințe și utilități publice la nivelul județului Bacău;
Date statistice cu privire la securitate și asistență socială în județul Bacău;
Date statistice cu privire la sănătate în județul Bacău;
Date statistice cu privire la educația din județul Bacău;
Date statistice cu privire la cultură și sport din județul Bacău;
Date statistice cu privire la investiții și construcții din județul Bacău;
Date statistice cu privire la agricultură și silvicultură din județul Bacău;
Date statistice cu privire la transporturi, poștă și telecomunicații din județul Bacău;
Date statistice cu privire la comerțul exterior din județul Bacău;
Date statistice cu privire la turism din județul Bacău;
•

Proiecte de investiţii elaborate în domeniu ce privesc dezvoltarea
localităţilor

Proiectele de dezvoltare ale Primăriei municipiului Oneşti (toate proiectele elaborate şi în
curs de elaborare, inclusiv cele cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Municipiului Oneşti) sunt
următoarele:
•

Proiecte aflate în curs implementare:
• ―Reabilitare Colegiul Naţional ―Dimitrie Cantemir‖, municipiul Oneşti‖
• ―Amenajare spaţii verzi în municipiul Oneşti‖
• ―Amenajare Zona centrală în municipiul Oneşti, judeţul Bacău‖
• ―Modernizare străzi în cartierul Lanul Gării, municipiul Oneşti, judeţul Bacău‖

2. Proiecte în curs de elaborare, cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Municipiului Oneşti:
• Zona de agrement ―Belci‖ în municipiul Oneşti
• Zona de agrement ―Perchiu‖ în municipiul Oneşti
• Amenajare patinoar în municipiul Oneşti
• Achiziţionare saună din cartier T.C.R. în vederea realizării Complexului acvatic
• Complex acvatic
• Amenajare pistă pentru biciclişti
• Amenajare zona de promenadă ―Caşin‖
• Îmbunătăţire aspect scuaruri (zona verde)
• Modernizarea pieţei Casei de cultura a municipiului Oneşti
• Reabilitarea fântânilor arteziene din municipiul Oneşti
• Construire 500 de apartamente pentru tineri
• Reabilitarea Spitalului municipal Oneşti
• Amenajarea unor terenuri de baschet în incintele blocurilor
• Finalizarea catedralei ortodoxe ―Pogorârea Sfântului Duh‖
• Modernizare complex ―Biserica lui Ştefan cel Mare şi Sfânt‖ din Borzeşti
• Amenajarea trotuarelor din cartierul Borzeşti al municipiului Oneşti
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•
•
•
•
•

Modernizarea străzilor în cartierele: Slobozia, Borzeşti, Cuciur, 6 Martie, Buhoci,
precum şi a altor artere din municipiul Oneşti
Realizare cimitir nou în municipiul Oneşti
Modernizare capela ―Red‖ în municipiul Oneşti
Modernizarea şcolilor: ―Ştefan cel Mare‖, Nr. 1, ―Ghiţă Mocanu‖, Colegiul Tehnic
―Petru Poni‖, Colegiul Sportiv ―Nadia Comăneci‖

Modernizare grădiniţe cu program prelungit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaj inferior pe DN 11 sub CF Adjud-Ciceu
Reabilitare strada Industriilor din municipiul Oneşti
Montare indicatoare rutiere şi plăcuţe de identificare a străzilor şi imobilelor în
municipiul Oneşti
Realizare parcări în municipiul Oneşti
Reabilitarea parcărilor degradate în municipiul Oneşti
Înlocuire mobilier urban în municipiul Oneşti
Extindere reţea de canalizare în cartierul Borzeşti
Extindere reţea de canalizare în cartierul Slobozia
Aparare de maluri pe râul Casin în municipiul Oneşti
Punte peste râul Oituz în cartierul 6 Martie
Modernizare reţea de alimentare cu apa în municipiul Oneşti
Realizarea celei de a doua surse de apă potabilă a municipiului Oneşti
Modernizare staţia de tratare a apei Cuciur
Modernizare ―Bazar‖ în municipiul Oneşti
Aparare de maluri pe râul Trotuş în municipiul Oneşti
Extindere la 4 benzi a podului peste râul Trotus în municipiul Oneşti
Realizare variantă ocolitoare a municipiului Oneşti
Reabilitarea termică a locuinţelor din municipiul Oneşti
Reabilitarea termică a obiectivelor sociale din municipiul Oneşti
Amenajare 30 locuinţe familiale pentru copiii proveniţi din centre sociale
Centru de afaceri în municipiul Oneşti
Centru paliativ în municipiul Oneşti
Parc industrial
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice - panouri solare, celule fotovoltaice
Realizarea canalelor subterane pentru îngroparea reţelelor edilitare electrice, fibre optice,
curenţi slabi etc.)
Reabilitare infrastructură cartier T.C.R.
Reabilitarea Căminului nr. 8, str. Cauciucului nr. 1
Achiziţionare terenuri pentru dezvoltarea afacerilor
Realizarea Registrului spaţiilor verzi
Intabularea domeniului public al municipiului Oneşti
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•

Suport topografic al P.U.G.

Prezentul Plan Urbanistic General a fost elaborat pe suportul topografic actualizat,
elaborat de S.C. CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L. Reambularea topografică ce a
constituit baza P.U.G.-ului, a fost realizată prin georeferențierea planurilor cadastrale, a
planurilor parcelare și a ortofotoplanului, informații deținute de Primăria municipiului Onești și
furnizate de către O.C.P.I. Bacău, cât și prin vizite pe teren, în vederea actualizării acestor
planuri.
•

Cadrul legal

Prezentul Plan Urbanistic General are la bază Ordinul 13N / 10.03.1999 pentru aprobarea
Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General,
precum și următoarele legi modificate şi completate ulterior:
•

Acte normative în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului

•

Legea 350/6.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare;
Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Național:
• Secțiunea I - Căi de comunicație: Legea 363/21.09.2006;
• Secțiunea II – Apa: Legea 171/4.11.1997;
• Secțiunea III – Zone protejate: Legea nr. 5/6.03.2000;
• Secțiunea IV – Rețeaua de localități: Legea nr. 351/6.07.2001 cu modificările și
completările ulterioare;
• Secțiunea V – Zone de risc natural: Legea nr. 575/22.10.2001;
• Secțiunea VI – Zone cu resurse turistice: Legea nr. 190/26.05.2009 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 142/2008;
Ordinul MDRT nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului și de urbanism;

•

•

•

Alte acte normative: vezi Anexa 2 la Regulamentul local de urbanism
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CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
•

Evoluție

•

Evoluție urbanistică a municipiului Onești (operațiuni și reglementări,
lucrări de amenajare, evoluția fondului construit, caracterul așezării)

Municipiul Oneşti, ca aşezare, a cunoscut două etape principale de evoluţie: etapa rurală
de până în 1956 şi etapa de formare şi dezvoltare a aşezării urbane de după 1956.
Evoluția satului Onești. Rezultatele cercetărilor efectuate au probat existenţa, încă din
secolul al VIII-lea, pe teritoriul actual al Oneştiului, a mai multor sate cu populaţie autohtonă
care devine treptat o populaţie autentic românească. Obligată de năvălirile migratoare să se
apere, populaţia a coborât treptat de pe pltformele superioare, pe cele inferioare ale Văii
Trotuşului.
Prima atestare documentară se leagă necondiţionat de numele domnitorului Ştefan cel
Mare la 1458. La fel şi alte avantaje create de acesta pentru facilitarea multiplelor legături
comerciale în întregul ţinut şi dincolo de Carpaţi.
Până la finele secolului al XVIII-lea se înregistrează schimburi şi cumpărături de
pământuri pentru vaduri de mori sau alte necesităţi minore de către diverşi boieri locali sau de
prin împrejurimi. Abia la 1772-1774, Oneştiul serdarului Gheorghe Aslan era un mic sat cu 31
de case şi 46 de capi de familie, adică cca. 150 de locuitori. Aplicarea Regulamentului Organic
în Moldova, după 1832 a impus şi unele reforme de ordin administrativ-urbanistic. Locuitorii au
fost scoşi la linie (la drum), adică au fost mutaţi pe şoseaua Oneşti-Braşov, considerată vatră a
satului. Alţii au rămas pe prundul de la confluenţa Oituzului cu Trotuşul, iar alţii pe prundul
Caşinului. Alecu Aslan, noul proprietar, a decis să ridice curţi de piatră pe o terasă dominantă la
confluenţa Oituzului cu Trotuşul.
Satul Oneşti avea o structură răsfirată, în cadrul căreia se distingeau trei nuclee:
• Nucleul Oituz cu strucctură lineară în lungul şoselei Oituz (cu laturile perpendiculare pe
direcţia şoselei);
•

Nucleul Malu, cu structura concentrată într-o meandră a Caşinului;

•

Nucleul Peste Vale, desfăşurat în formă de H între râul Caşin şi râul Trotuş (între Caşin şi
zona feroviară).
Mult timp, în funcţie de diverse interese de ordin administrativ naţional sau regional,
statul administrativ al Oneştiului s-a modificat, fiind supus fie unor unificări, fie unor desfaceri
de trupuri, şi având diverse autorităţi administrative. Indiferent de toate aceste situaţii sau de
starea materială a proprietarilor satului, Oneştiul a avut parte, până la finele secolului al XIX-leaînceputul secolului al XX-lea de o dezvoltare economico-socială favorizată şi de reforma agrară
şi de atracţia localnicilor pentru bogaţia vieţii spirituale locale. Poziţia geografică foarte
avantajoasă, în general a adus Oneştiului prejudicii materiale şi umane în timpul războaielor,
localitate fiind puternic expusă unor atacuri de război. Cu toate acestea, în 1917, construirea,
chiar cu mijloace modeste a unei Case Naţionale a exprimat încă o dat interesul pentru valorile
18

culturale naţionale şi locale, obiectivul pr opunându-şi să conţină: o sală de sfaturi şi teatru, o
sală pentru bibliotecă şi citit, o sală de expoziţii, o sală de tir distractiv, un pavilon de horă,
popice şi alte aparate. Între războaie s-au realizat şi inaugurat, de asemena, o serie de instituţii de
interes local (primărie, judecătorie, post jandarmi, bănci, dispensar şi farmacii, etc.), precum şi o
distilerie şi un depozit de petrol, două pompe de benzină, două sifonării, două mori cu turbină.
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Evoluția orașului Onești. Transformarea urbanistică majoră a fost aplicată aşezării după
1952 când localitatea Oneşti a fost angajată într-o transformare de natură să suporte ca oraş
muncitoresc, dezvoltarea Grupului Industrial Borzeşti (ulterior devenit o mare Platformă
Chimică). Suprafaţa acestei viitoare platforme a depăşit pe cea a celorlalte zone ale oraşului. Din
1952, începe şi construirea coloniilor pentru muncitori, apoi săpându-se fundaţiile viitoarelor
blocuri.
Înscrisă în normele de organizare spaţială ale unei astfel de operaţiuni, dezvoltarea
ambelor obiective a avut o ţintă a cărei atingere s-a făcut etapizat.
Realizarea platformei chimice Borzeşti a reprezentat un obiectiv al politicii de ridicare a
regiunii Moldovei şi de dezvoltarea a economiei naţionale. La baza alegerii amplasamentului au
stat printre alte argumente:
• Existenţa în zonă a unor resurse naturale deosebite;
•

Randamentul slab al culturii agricole pe teritoriul respectiv;

•

Înscrierea în reţeaua de măsuri politico-economice planificate, a regiunii şi a
zonei.
Amplasarea oraşului faţă de industrie a ţinut seama de principiile impuse de funcţiuni, de
distanţele de transport, de distanţele sanitare, de posibilităţile oferite de relief, de condiţiile de
microclimă, etc. în acelai timp s-a urmărit valorificarea forţei de muncă locale apreciindu-se ca
foarte avantajoasă exploatarea resurselor deosebite ale subsolului în scopul susţinerii economice
a adezvoltării locale. S-au eliminat depopulările care afectau zonele urbane, ajungându-se chiar
la o masivă asimilare de forţe umane tinere şi cu înaltă competenţă, atrase din toate părţile ţării.
O mare importanţă au avut şi dezvoltările căilor de comunicaţii, în special electrificarea căii
ferate de pe Valea Trotuşului.
Urmărind capitolul dedicat dezvoltării etapizate a oraşului, se impune completarea
obiectivelor aplicate în funcţie de cunoştinţele de la nivelul anilor 1960-1965:
• Amplificarea profilului industriei, corespunzător cerinţelor economice de
perspectivă;
•

Eliminarea premisei navetismului industrie – sat, luată în calcul iniţial, aceasta
nefiind compatibilă cu o producţie de tip socialist, în permanenţă ascendenţă,
atât sub aspect tehnic, cât şi ca volum; această producţie necesită o specializare
tehnică înaltă, o stabilitate a cadrelor specifică unei economii echilibrate,
prospere, cadre a căror activitate în producţie şi în afara ei presupune un mediu
de viaţă corespunzător cerinţelor sociale superioare, posibil de realizat numai în
socialism.

Soluţiile urbanistice au fost influenţate de profilul industriei şi de evoluţia parametrilor
economici de proiectare (densităţi, program şi cost al locuinţelor, dotări socio-culturale, lucrări
de folosinţă generală). Evoluţia concepţiei de proiectare şi realizare a elementelor de detaliu a
urmărit deservirea optimă a locuitorilor şi compunerea corectă a tuturor elementelor
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compozişionale. S-au abordat iniţial cvartale închise, urmând apoi o compunere mai liberă şi
adecvată relaţionării cu mediul natural şi cu armonizarea mai sensibilă a funcţiunilor. S-a trecut
în dezvoltarea pe etape de la plastica arhitecturală greoaie, ci detalii arhaizante (de tip stalinist),
la forme şi culori mai tonice, în concordanţă cu structuri mai elastice şi funcţiuni mai complexe.
S-au realizat ansambluri unitare cu logică compoziţională, cu regim moderat de înălţime, cu
organizări grupate judicios pe funcţiuni. Realizarea pe etape nu a adus prejudicii compoziţiei
urbane pe ansamblu, la baza proiectării existând un concept unitar. Proiectanţii au abordat
deopotrivă problemele urbanistice, dar şi pe cele de arhitectură. Procesul de proiectare a suportat
adaptări din mers în vederea adecvării cât mai bune la dinamica fenomenelor specifice. S-a mai
acordat atenţie: aplicării unor densităţi de construire corecte, păstrării unor rezerve de teren
pentru posibile construcţii şi/sau amenajări ulterioare, rezovării circulaţiei, a transportului în
comun, intra şi inter orăşenesc, rezovării spaţiilor verzi şi a dotărilor de rcreere şi sport.
În etapa a treia s-a procedat la o extensie a intravilanului faţă de cea prevăzută iniţial. S-a
apreciat că dezvoltarea tentaculară în lungul cursuriloe de ape, cu ridcarea nivelului de înălţime
şi conturarea centrului civic (realizarea hotelului Trotuş şi a Casei de Cultură), convergeau spre
închegarea caracterului urban.rezultatul a fost declararea oraşului Oneşti cu comunele suburvane
ca municipiu. Ultimele etape au configurat mai clar accesele în localitate.
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•

Elemente ale cadrului natural
•

Caracteristicile reliefului

Din punct de vedere morfologic, municipiul Onești este situat în Subcarpații Moldovei, la
limita cu Subcarpații de curbură, subunitatea Subcarpații Tazlăului în care râul Trotuș cu
afluenții săi au creat o largă zonă depresionară, denumită Depresiunea Tazlău - Cașin.
Depresiunea Tazlau - Casin, cu o dezvoltare preponderentă pe direcția nord - sud, este situată
pe râurile Tazlau - Trotuș - Cașin ce confluează pe teritoriul municipiului Onești. Această
depresiune este mărginită spre est de culmea Pietricica (746 m), bine evidențiată în relief și
împădurită, iar spre sud de Dealul Oușoru (753 m).
Depresiunea are aspectul unui sinclinal larg, alungit, străbătut de Tazlău.
Între Trotuș și Oituz orientarea culmilor este de la vest la est, iar la est de valea Cașinului
sunt orientate de la sud-est la nord-vest.
Pe interfluviul Oituz — Cașin orientarea culmilor este diversă fapt care a impus o direcție
haotică a viilor.
Văile depresiunii sunt sub diverse forme de evoluție, de la foarte evoluate cu profil
transversal asimetric (Oituz, Cașin, Trotuș) la văi puțin evoluate, cu profil transversal îngust și
sub formă de V (Blidari, Gutinaș, Bogdana).
Versanții sunt frecvent rectilinii când sunt afectați de eroziunea de suprafață și sunt concavi,
când au evoluat prin procese de alunecare.
Depresiunea Tazlău Cașin se prezintă în zona Onești ca un larg amfiteatru cu altitudini de
până la 400 m la vest (dealul Perchiu - 397ș72), și cote cuprinse între 210 - 170 m de - alungul
văii Trotușului.
Adâncimea fragmentării reliefului, prezintă valori reduse la nivelul luncii și teraselor (sub
100 m).
Pe interfluviile Trotuș - Oituz și Oituz - Cașin, adâncimea fragmentării reliefului prezintă
valori de 100 - 200 m, iar cea mai mare înălțime o prezintă dealurile Cuciur (323,30 m) și Lăzii
(414,5 m).
Densitatea fragmentării reliefului prezintă valori reduse pe valea Trotușului (mai mici de 1
km/km2). Cele mai mari valori sunt întâlnite în bazinul Cașinului subcarpatic (mai mari de 2
km/km2).
Diversitatea formelor de relief din cadrul depresiunii este rezultatul acțiunii interdependente
a mai multor factori dintre care cei mai importanți sunt:
• mișcările neotectonice;
•

acțiunea de acumulare și de eroziunea exercitată de Trotuș, Cașin;

•

dispoziția structurii geologice;

•

alcătuirea litologică;

•

regimul precipitațiilor.
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Albiile minore au caracteristici proprii, reprezentate mai ales prin prezența unui pat de
aluviuni destul de gros în care cursul râurilor este adâncit. cu 1-2 m. Sunt prezente meandrări (cu
deosebire pe Cașin și Oituz) și despletiri (pe Trotuș).
Albiile majore sunt întâlnite doar în lungul Trotușului și Oituzului și local în lungul
Cașinului.
Terasa înaltă de pe partea draptă a râului Trotuș, este reprezentată prin dealul Gutinaș cu
altitudinea maximă de 266,40 m.
Procesele denudaționale au determinat orientarea, forma și altitudinea actuală a interfluviilor,
au creat versanții și la baza acestora, glacisurile.
Interfluviile au o origine sculpturală, iar altitudinile la care se desfășoară se datorează
variației faciesului petrografic, nivelului de bază diferit al rețelei hidrografice și intensității
diferite a mișcărilor neotectonice.
Trecerea de la interfluvii la terasele superioare se face treptat, fără o tranziție clara, iar faptul
că terasele par a fi o continuare a interfluviilor arată o evoluție simultană a zonei atât la nivelul
teraselor cât și a interfluviilor din Pleistocenul inferior până astăzi.
Evoluția geomorfologică a interfluviilor se realizează mai ales prin procese de eroziune de
suprafață.
Distribuția formelor de relief în cadrul Depresiunii Onești impune separarea a 2 unități:
• subunitatea văilor principale (Trotuș, Oituz, Cașin) care acoperă aproximativ jumătate
din depresiune li care se caracterizează prin extinderea mare a teraselor;
•

subunitatea depresionară caracterizată prin prezența formelor de relief create prin
procese fluvio-denudaționale. Versantii fac legătura între culmile interfluviale înguste
și văile în plină evoluție.

Relieful de pe teritoriul municipiului Onești este modificat antropic prin depozitarea deșeurilor
de la unitățile industriale din zonă și deșeuri menajere.
•

Rețeaua hidrografică

Din punct de vedere hidrografic, depresiunea Onești aparține bazinului râului Siret cu
afluentul său pe partea dreaptă, râul Trotuș.
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Trotușul cu un traseu de la vest la est, primește ca afluenți mai importanți pe partea dreaptă
râurile Oituz și Cașin, iar pe partea stângă râul Tazlău.
Din dreptul confluenței cu Tazlăul, Trotușul curge către S-E, pe un traseu amenajat al albiei.
Pe partea stângă Trotușul primește ca afluent și valea Caraclău, iar pe partea dreaptă valea
Gutinaș, canalizată.
Tazlăul are un traseu aproximativ de la nord către sud, iar în partea de nord a orașului
prezintă o schimbare de direcție către est, cu numeroase meandre. Ca principal afluent în zonă,
pe partea stângă, amintim pârâul Mierlelor.
Râul Oituz are un traseu general de la sud vest către nord-est, cu numeroase meandre.

Pe
teritoriul orașului Onești, râul Cașin are în general un curs de la sud către nord și primește ca
afluent pe partea dreaptă, pârâul Bucium.
•

Clima

Subcarpații Moldovei au un climat influențat de relief. Temperatura medie este de 9°C.
Circulația aerului este predominantă din direcția nord-vest (datorită canalizării aerului în lungul
văilor principale: Moldova, Bistrița, Trotuș).
Dinspre nord-est, se manifestă uneori Crivățul. În nord, se resimt influențe scandinavo baltice.
Pe ansamblu este un climat specific dealurilor joase (în depresiuni) și dealurilor mai înalte
(pe culmile Pietricica și Pleșu).
Iarna se produc inversiuni de temperatură, iar dinspre zona montană bat vânturi cu caracter
de foen mai ales primăvara.
Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, „Acțiuni ale vântului‖, valoarea fundamentală a vitezei
de referință a vântului este de 30 m/sec.
Precipitațiile au valori în medie de 600 - 700 mm pe an.
Conform SR EN 1991-1-3/NB: 2005, „încărcări date de zăpadă‖, pe harta de zonare a valorii
caracteristice, municipiul Onești se situează în zona 2 cu o valoare caracteristică a încărcării din
zăpadă pe sol de 2.0 kN/m², cu intervalul mediu de recurență de 50 ani.
Adâncimea maximă de îngheț conform STAS 6054/77 este de 0.80 - 0.90 m.
•

Caracteristici geotehnice

Din punct de vedere geotectonic, teritoriul municipiului Onești aparține zonei de orogen a
Carpaților Orientali, unitatea tectonică a Moldavidelor - Pânza Subcarpatică, situată la limita de
est a zonei flișului cu Avanfosa.
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În alcătuirea acestei zone iau parte depozite ce aparțin Oligocen - Miocenului.
Oligocenul este reprezentat prin etajul Lattorfian - Chattian (lf - ch) constituit din 5
orizonturi:
• Menilitele inferioare cu marne brune bituminoase. În acest orizont menilitele apar în
plăci de 1 - 4 cm, în alternanță cu șisturi disodilice, iar marnele bituminoase sunt
compacte și ating 15 - 20 m grosime;
• Șisturile disodilice inferioare sunt alcătuite din șisturi bituminoase, fine în care se
intercalează strate de 3 - 10 cm cu gresii cuarțoase de tip Kliwa;
• Gresia Kliwa conține intercalații subordonate de șisturi disodilice. Este identificată în
punctul Râpa Alba din partea de vest a teritoriului;
• Șisturile disodilice superioare conțin intercalații rare, centimetrice de gresii cenușii
cuarțoase și marne cenușii, verzi;
• Menilitele superioare cu grosimea de cca. 15 m apar în plăci cenușii, uneori rubanate
cu alb cu intercalații lenticulare de Gresie de Kliwa cu elemente de șisturi verzi. Pe
alocuri în acest orizont apare un nivel de brecie conglomeratică cu matrice disodilică
și elemente verzi.
Miocenul apare în succesiune completă și ocupă o mare suprafață în cadul depresiunii.
Se dispune peste nivelul menilitelor superioare și este constituit din Formațiunea cu sare
alcătuită din depozite cu caracter predominant lagunar.
Această formațiune conține brecii argiloase, resedimentate intraformațional, argile brecioase
cu gips, sare gemmă și săruri delicvescente, concentrtate de obicei în acoperișul sării gemme.
Local apar conglomerate de șisturi verzi și calcare jurasice.
În continuare în cadrul miocenului inferior apar fâșii înguste cu depozite ce aparțin
Burdigalianului și formează axul unor cute anticlinale. În cadrul acestor depozite s-a separat un
orizont inferior (Gresia de Condor) și un orizont superior.
Gresia de Condor este constituită dintr-o alternanță ritmică de gresii calcaroase, grosiere,
feldspatice, cu urme cărbunoase și marne cenușii. Orizontul superior prezintă aspecte faciale
diferite conform situării în teritoriu.
La nord de Trotuș, apare un facies vestic constituit din Stratele de Măgirești, un facies
intermediar cu Stratele de Borzești și un facies estic cu Strate de Tescani și Conglomerate de
Pietricica.
Stratele Măgirești singenetice cu stratele de Tescani (orizontul roșu) sunt alcătuite dintr-o
alternanță ritmică de gresii calcaroase și marne cenușii și brun roșietice. Gresiile prezintă
mecanoglife, stratificație gradată și laminații oblice de curent și sunt subordonate marnelor.
Stratele de Borzești (Miocen verde) constau dintr-o alternanță de gresii litice, uneori
microconglomeratice, cu elemente de șisturi verzi și argile rubanate verzi sau roșietice.
Conglomeratele de Pietricică se dispun discordant peste orizonturile Oligocenului. Sunt
conglomerate poligene constituite din galeți de șisturi verzi, gresii, conglomerate roșii, triasice,
calcare jurasice și eocene.
Deasupra conglomeratelor de Pietricică se dezvoltă stratele de Tescani, constituite din roci
variate din punct de vedere granulometric și anume microconglomerate, conglomerate, gresii
argiloase și calcaroase, marne și argile fine, cenușii, roșiatice sau verzi.
La sud de Trotuș, orizontul roșu al Burdigalianului are o constituție petrografică mai
uniformă reprezentată prin gresii, șisturi roșii și verzi, subordonat roci mai grosiere.
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Helvetianul ocupă suprafețe mari în zona colinară a depresiunii Tazlău - Cașin și este
reprezentat prin 2 (două) orizonturi:
• orizontul inferior constituit dintr-o alternanță ritmică de gresii calcaroase cu
stratificație gradată și marne cenușii, cu intercalații caracteristice de gipsuri (Gipsurile
de Perchiu), la partea inferioară;
• orizontul superior cu un facies monoton alcătuit dintr-o alternanță de nisipuri, gresii
friabile, marne cenușii și roșietice cu intercalații de gipsuri, șisturi calcaroase și tufuri
dacitice.
Tortonianul cuprinde 2 (două) orizonturi:
• Tortonian inferior constituit dintr-un complex cu două nivele de tufuri, între care se
intercalează un banc de gresie, gresii calcaroase (Gresia de Răchitașu);
• Tortonianul superior este reprezentat prin Calcarele de Clenciu constituite din calcare
organogene cu intercalații de cinerite și gresii calcaroase.
Kersonian - Meoțianul aflorează pe o suprafață restrânsă și este alcătuit dintr-o succesiune de
gresii și marne cu intercalații de cinerite.
Cuaternarul este reprezentat prin depozite de vârstă Pleistocen superior, Holocen inferior și
Holocen superior, ce intră în alcătuirea teraselor.
Marea majoritate a teraselor sunt reprezentate în bază dintr-un strat de pietrișuri rulate,
acoperite cu depozite coluvio-proluviale, prăfoase – argiloase - nisipoase.
Evoluția tectonică a depresiunii începe cu mișcările orogenice de la sfârșitul Paleogenului,
care au provocat ridicarea Carpaților Orientali și crearea zonei depresionare de la est (avanfosa)
în care au fost depuse depozitele de tip molasic din Miocenul inferior până în Miocenul superior.
Mișcările moldave (sfârșitul Miocenului superior) întrerup depunerea depozitelor de tip
molasă.
Mișcările valahe (Pleistocen inferior) prin ridicările accentuate ale reliefului regiunii
(Masivului Oușorul), au provocat modificarea direcției rețelei hidrografice spre nord, către valea
Trotușului.
Ritmul mișcărilor neotectonice, mai alert în zona montană și puternicul aport aluvial al
râurilor Oituz și Cașin au determinat împingerea văii Trotușului spre nord, iar terasele acestuia
sunt întâlnite predominant la sud.
•

Riscuri naturale

În municipiul Onești au fost identificate mai multe categorii de riscuri, conform Studiului
de fundamentare geotehnic și hidrogeologic și Hărților de risc, întocmite de ing. Mihai Samoilă
– S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L., astfel:
• Risc seismic:
Din punct de vedere seismic, zona este afectată de „cutremurele moldave‖ cu focarul
situat în regiunea Vrancea.
Conform S.R. 11100/1/93, teritoriul se încadrează în interiorul izoliniei de gradul 81, pe
scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani.
Conform Reglementării tehnice ―Cod de proiectare seismică - Partea I — Prevederi de
proiectare pentru clădiri‖ indicativ P100-1/2013 zona prezintă o valoare de vârf a accelerației
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terenului ag = 0.35 g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani și o
perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0.7 sec.
• Risc de inundabilitate:
Pe teritoriul municipiului Onești fenomenele de inundabilitate s-au manifestat cu
frecvență mare pe zona de luncă a rețelei hidrografice.
Zonele inundabile reprezentate pe harți reprezintă situația apăruta în anul 2005, cand
apărările de mal — digurile, au fost flancate de viitură.
În zonele depresionare și cu substrat predominant din roci argiloase, apa
din precipitații băltește.
În perioadele cu precipitații abundente și viituri, s-a produs eroziunea talvegului râurilor
formându-se astfel mai multe nivele de terase, izolate, asemenea unor martori de eroziune.
Un alt fenomen ce se produce la viituri este reprezentat de eroziunea malurilor, ce duce la
modificarea cursului rețelelor hidrografice.
• Risc de instabilitate, alunecări de teren – prăbușire de roci:
În cadrul teritoriului administrativ al municipiului Onești, fenomenele de instabilitate se
manifestă pe zonele de taluz ce fac trecerea între nivelele de terasă și pe versanții dealurilor.
Aceste zone prezintă valori ale pantelor între 5 și 90˚. S-au identificat astfel, următoarele zone cu
potențial și probabilitate la alunecări de teren:
• zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren, practic 0 sau
redusă — marcate pe o suprafață mare ce corespunde teraselor rețelei
hidrografice (depresiunii Tazlău — Cașin), cu relief cvasiorizontal, dar și
arii situate la baza versantului sau în zona de berma, unde panta terenului
nu depășește 5˚;
• zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren medie, situate
pe zonele de racord între nivelele de terasă si versanții dealurilor, unde
pantele nu depășesc 10 grade, împădurite și nemobilate, cu nivel
hidrostatic situat la adâncimi mai mari de 10 m;
• zone cu probabilitate de producere a alunecarilor de teren medie - mare,
cu o răspândire redusă în cadrul municipiului, situate pe versanții
dealurilor. Aceste zone au pante cuprinse în general între 15 și 20˚, lipsite
de vegetație arboricolă, mobilate sau nu;
• zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren mare,
reprezintă zonele cu alunecări sau prăbușiri de roci cu probabilitate de
reactivare foarte mare. Sunt în general zone despădurite cu panta de 20 30˚;
• zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren foarte mare cuprind arealele cu alunecări sau prăbușiri de roci active, sau aflate la
limita echilibrului. Sunt în general zone despădurite sau împădurite, dar cu
pantă mare de peste 30˚.
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• Risc de eroziune
Prin eroziune se înțelege procesul de degradare fizică sau chimică a solurilor sau a
rocilor, caracterizat prin desprinderea particulelor neconsolidate și transportul lor sub acțiunea
apei din precipitații și a vântului.
Eroziunea este un proces natural ai cărui principali factori sunt: ploile, în special cele în
aversă, morfologia terenului, conținutul redus de materie organică din sol și gradul de acoperire
cu vegetație.
La nivelul teritoriului administrativ al municipiului, s-a constatat că zonele cu
erodibilitate mare, corespund ariilor cu pantă mare, neacoperite de vegetație arboricolă și cu
suprafața naturală deranjată de lucrări agricole (arătură).
Această categorie de erodibilitate a terenului ocupă o suprafață restrânsă în cadrul
orașului.
Un alt tip de erodabilitate este cel produs de cursurile de apă în perioadele de paroxism
când apar modificări ale albiilor (în zonele unde nu sunt canalizate) și prăbușiri ale malurilor.
• Risc geotehnic
Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori și anume:
• factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren, apa
subterană și zona seismică de calcul;
• factorii legați de importanța construcției și de vecinătățile acestora.
Terenul de fundare
Pe teritoriul municipiului Onești sunt identificate următoarele categorii de pământuri ce
pot constitui strat de fundare:
• teren dificil de fundare pentru zonele de versant cu pantă mare și potențial de risc
la fenomenele de instabilitate mediu - foarte mare;
• teren mediu de fundare, pe zonele de la baza versanților cu pantă de până la 15˚ și
pământuri argiloase - prăfoase - nisipoase, cu indicele de consistență în domeniul
plastic consistent sau umpluturi vechi (halde);
• teren bun de fundare, pe terasele râurilor cu relief aproximativ plan și stabil, sau
cu pantă mică și depozite constituite din pietrișuri cu bolovăniș și nisip, pământuri
argiloase — prăfoase — nisipoase, plastic
vârtoase - tari.
Apa subterană
Nivelul apei este situat la adâncimi variabile funcție de zonă și de precipitații, de aceea la
executarea excavațiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuismente normale.
Evaluarea riscului geotehnic și încadrarea în categoria geotehnică s-a făcut conform
elementelor din tabelul de mai jos:
Tabel 1 – Zonarea seismică a municipiului Onești

Factori avuți în vedere
Condițiile de teren
Apa subterană

Categorii
Terenuri bune - dificile
Lucrări cu / fără epuismente
normale
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Punctaj
2-6
1-2

Clasificarea construcției după
Redusă - deosebită
2-5
categoria de importanță
Vecinătăți
Funcție de amplasament
1-4
Zona seismică
ag = 0,35 g
3
8
20
TOTAL puncte
Conform punctajului rezultat din cumularea factorilor prezentați în tabelul de mai sus,
intervalul de valori se situează între 8 - 20 puncte, iar funcție de amplasament și categoria de
importanță a construcției riscul geotehnic este redus - major.
• Risc antropic
Pe teritoriul orașului sunt prezente suprafețe unde au fost depozitate umpluturi
neomogene uneori cu grosime mare.
Este cazul în special a malurilor cursurilor de apă, unde uneori aceste umpluturi au rol de
protejare la eroziune.
Un alt tip de risc antropic este reprezentat de rețelele de electricitate (LEA), magistralele
de pentrol și gaze, conductele de saramură, e.t.c. care traversează orașul.
•

Elemente naturale protejate

În teritoriul administrativ al municipiului Onești se identifică următoarele tipuri de zone
protejate:
• Rezervația Naturală Perchiu VII.1.;
• Rezervaţia Naturală Perchiu se suprapune parţial peste limitele Sitului Natura
2000 ROSCIOO59 Dealul Perchiu (185 ha), desemnat prin Ordinul nr. 2.387 din
29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi
Dezvoltării Durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a rețelei
ecologice europene natura 2000 în România;
• Arii naturale protejate / monumente ale naturii de interes local, sunt: Parcul
Libertăţii Oneşti (9,5 ha) şi Robinia pseudacacia (salcâm) aflate în administrarea
Primăriei Municipiului Oneşti.
Rezervația Naturală Perchiu VII.1
În apropierea municipiului Oneşti se află Dealul Perchiu, care este delimitat de culoarul
Tazlău la est, de râul Trotuş la sud şi de pârâul Caraclău, afluent al Trotuşului, la vest. Limita
nordică o reprezintă drumul nemodernizat spre Caraclău dinspre şoseaua DN 11 Oneşti- Bacău.
Punctul de maximă altitudine, 398 m, se află în partea sud-estică a Perchiului.
Rezervaţia Naturală „Perchiu‖ s-a constituit ca arie naturală protejată prin H.G. nr.
2151/30 noiembrie 2004, încadrată conform Legii nr. 462/2001 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în categoria - IV IUCN
„rezervaţie naturală cu caracter predominant floristic şi forestier‖.
Limitele Rezervaţiei Naturală „Perchiu‖ sunt:
N: de la pârâul Caraclău limita merge pe hotarul comunal până la parcela de teren
arabil de la nord de culme, după care limita este dată spre est de linia care separă
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terenul arabil din afara de tufărişurile incluse în rezervaţie, până la D 534 ce intră în
rezervaţie;
N-E: Limita dintre tufărişurile incluse în rezervaţie şi terenurile cultivate din afara
rezervaţiei;
E: Limita dintre tufărişurile incluse în rezervaţie şi terenurile cultivate din afara
rezervaţiei;
SE: DN 12A Oneşti - Ghimeş
S: DN12A Oneşti - Ghimeş, continuat spre vest pe limita dintre arabil (pe terase) şi
păşunea de pe versant.
V: Cursul pârâului Caraclău.
Suprafaţa totală a Rezervaţiei Naturală „Perchiu‖ este de 206,47 ha şi se suprapune
parţial peste limitele Sitului Natura 2000 ROSCI0059 Dealul Perchiu (185 ha).
Proprietarii din Rezervaţia Naturală „Perchiu‖ sunt: Statul Român RNP ROMSILVA Direcţia Silvică Bacău prin Ocolul Silvic Livezi, Consiliul Local Oneşti şi persoane fizice
(proprietăţi particulare).
Custodia Rezervaţiei Naturale „Perchiu‖ a fost atribuită Direcţiei Silvice Bacău - Ocolul
Silvic Livezi, conform Convenţiei de custodie nr. 279/20.04.2011, căruia îi revine
responsabilitatea managementului rezervaţiei.
Situl Natura 2000 ROSCI0059 Dealul Perchiu
Natura 2000 este o rețea ecologică de arii naturale protejate din statele membre ale
Uniunii Europene. Alături de celelalte 272 de situri de importanță comunitară, declarate ca parte
integrantă a rețelei ecologiceeuropene prin ordinul de ministru nr. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, situl Dealul Perchiu cod ROSCI0059 își
aduce aportul la contribuția României la Rețeaua Ecologică Europeană.
Scopul principal al programului Natura 2000 constă în protejarea pe termen lung a
habitatelor și speciilor de interes pentru U.E. Pentru menținerea diversității, statele membre s-au
angajat să promoveze acțiuni de conservare a naturii. Directiva Păsări 79/409EEC/1979 și
Directiva Habitate 92/43EEC/1992 sunt directivele principale ale U.E. referitor la protecția
naturii.
ROSCI0059 se întinde pe teritoriul județului Bacău. Coordonatele sitului Natura 2000
ROSCI0059 sunt: latitudine N 46º 16’ 9‖, E 26º 44’ 47‖ și are o suprafață de 185 ha.
Habitatele prezente în sit sunt:
• Stepe ponto-sarmatice;
• Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos;
• Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice;
• Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane;
Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
• Iris aphylla ssp. hungarica;
• Echium russicum;
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Alte specii importante de floră și faună:
• Hyla arborea;
• Rana temporaria;
• Cricetus cricetus;
• Felis silvestris;
• Martes foina;
• Mustela nivalis;
• Sciurus vulgaris;
• Centaurea pugioniformis;
• Coronella austriaca;
• Lacerta viridis;
• Vipera berus;
• Rana ridibunda;
• Helix pomatia;
• Erinaceus europaeus;
• Glis glis;
• Meles meles;
• Putorius putorius;
• Sorex araneus;
• Hepatica transsilvanica;
• Lacerta agilis;
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•
Natrix natrix.
Clase de habitate:
• Culturi (teren arabil);
• Pășuni;
• Alte terenuri arabile;
• Păduri de amestec;
• Habitate de păduri (păduri în tranziție);
Situl se suprapune zonei centrale a Depresiunii Tazlău-Cașin. Pe direcție nord-vest spre
sud-est situl este străbătut de culmea centrală a Dealului Perchiu, alcătuit din depozite litologice
în care alternează nisipuri cenușii, marne și gipsuri. Pantele accentuate și fixarea mai redusș a
vegetației ierboase pe versantul nordic sau estic a acestui deal a făcut ca evoluția reliefului să se
facă prin eroziunea de suprafață și local prin alunecări.
Situl aparține bazinului hidrografic al Trotușului, fie prin scurgere laminară direct
(versanții sudici și estici ai Dealului Perchiu), fie prin intermediul pârâului Caraclău, poziționat
la vest de sit, fie prin valea torențială Valea Popii, din nordul sitului. Cercetarea vegetației
acestui sit a dus la identificarea a 596 specii angiosperme.
Vegetația sitului are un pronunțat caracter de tranziție între silvostepă și pădure, cu mari
asemănări cu vegetația silvostepei din sudul Podișului Central Moldovenesc.
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În zonă se întâlnesc numeroase
specii de animale de interes comunitar.
Importanța sitului rezultă din prezența habitatelor specifice silvostepei din sudul
Podișului Central Moldovenesc care sunt reprezentate de pajiști stepice subpanonice și păduri
panonice cu Quercus pubescens. Situl se caracterizează printr-o biodiversitate susținută de
prezența a 10 specii enumerate în anexa și la Directiva Consiliului 70/409/CEE, de prezența a 73
de specii de păsări cu migrațiune regulată, nemenționate la anexa I la Directiva 79/409/CEE,
dintre mamiferele menționate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43CEE. În sit este prezentă
1 specie, dintre reptile și amfibieni enumerați în anexa II la Directiva Consiliului 92/43CEE sunt
prezente 2 specii, peștii nu au fost semnalați pentru că în sit nu sunt prezente condiții pentru
dezvoltarea acestora, asupra nevertebratelor nu au fost executate studii de inventariere, iar
plantele sunt reprezentate de 1 specie cu regim de protecție, nominalizată în Directiva Consiliului
92/43CEE în sit.
Din Convenția de la Berna în sit sunt prezente încă 11 specii de mamifere, 3 de amfibieni,
5 de reptile și una de nevertebrate.
Ca endemisme sunt întâlnite două specii de plante.
Activitatea desfășurată în interiorul sau în vecinătatea sitului are impact asupra factorilor
de mediu și implicit asupra biocenozelor de viețuitoare. Activitățile care provoacă presiune
asupra sitului sunt reprezentate de pășunat, agricultură, tratamente agrochimice, exploatări
forestiere locale, vânătoare, braconaj și turism. Dintre acești factori intensitate puternică are
pășunatul, intensitate moderată are agricultura, intensitate redusă au tratamentele agrochimice și
turismul și o prezență accidentală au exploatările forestiere, vânătoarea și braconajul.
Situl se suprapune zonei centrale a Depresiunii Tazlău-Cașin. Pe direcția nord-vest spre
sud-est situl este străbătut de culmea centrală a Dealului Perchiu, alcătuit din depozite litologice
în care alternează nisipuri cenușii, marne și gipsuri. Pantele accentuate și fixarea mai redusă a
vegetației ierboase pe versantul nordic sau estic a acestui deal a făcut ca evoluția reliefului să se
facă prin eroziunea de suprafață și local prin alunecări. Prezența gipsurilor din substrat a
contribuit la aprovizionarea solurilor cu cationi bivalenți, favorizânt formarea de orizonturi de
acumulare a humusului cu caractere molice.
Învelișul de soluri se caracterizează prin predominarea cernisolurilor și protisolurilor, în
mare majoritate afectate de procese denudaționale. Situl aparține bazinului hidrografic al
Trotușului, fie prin scurgere laminară directă (versanții sudici și estici ai dealului Perchiu), fie
prin intermediul pârâului Caraclău, poziționat la vest de sit, fie prin valea torențială Valea Popii,
din nordul sitului. Climatul este temperat continental, cu temperatura medie anuală de 9 grade C
și cantitatea medie anuală de precipitații de 550-600 mm.
Cercetarea vegetației acestui sit a dus la identificarea a 596 specii angiosperme. Flora de
origine euroasiatică are o pondere de 73,6% și, din cadrul acesteia, cea mai mare pondere o au
speciile sud-est europene (32,3%) în comparație cu speciile central și nord-europene, care au o
pondere de doar 23,2%, deși situl este situat în zona forestieră a Subcarpaților Moldovei.
Spectrul bioformelor arată că 55,2% dintre specii sunt hemicriptofite, 24,3% sunt terofite,
9,7% sunt fanerofite, 7,8% sunt geofite, 2% sunt chamefite și 1% sunt helofite, în sit
predominând speciile ierboase perene (65,3%) asociate în fitocenoze stabile și vechi. Vegetația
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sitului are un pronunțat caracter de tranziție între silvostepă și pădure, cu mari asemănări cu
vegetația silvostepei din sudul Podișului Central Moldovenesc.
Fauna prezentă caracterizează pădurea de stejar, cu o bună reprezentare pentru toate
grupurile majore de viețuitoare.
Tipul de proprietate a terenurilor din Sit este: 34% domeniu public al statului, respectiv
66% proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.

•

Relatii in teritoriu

Municipiul Onești este localizat în centrul județului Bacău, la o distanță de 51 km de
municipiul Bacău - capitala de județ și la o distanță de 37 km de municipiul Adjud.
Alte repere:
Cel mai apropiat aeroport: Bacău (la 51 km)
Cel mai apropiat port maritim: Constanța (la 362 Km)
Cel mai apropiat port fluvial: Galați (165 km) sau Brăila (175 km)
Distanța față de capitală: 270 km
Municipiul Onești este situat la:
• 130 km de Brașov
• 71 km de Tg.Secuiesc
• 106 km Miercurea Ciuc
• 281 km de Tg.Mureș
• 270 km de Sibiu
• 85 km de Focșani
• 178 km de Iași
Din punct de vedere geografic, teritoriul administrativ al municipiului Onești se situează
între următoarele coordonate geografice: 46º13’16,07‖ - 46°17’50,69― latitudine nordică și
26º42’58,59’’ - 26°52’35,47‖ longitudine estică.
Teritoriul administrativ al municipiului Onești se învecinează cu:
• La nord – comuna Helegiu, județ Bacău;
• La nord-vest – comuna Bărșănești, județ Bacău;
• La vest – comuna Târgu Trotuș, județ Bacău;
• La sud-vest – comuna Bogdănești, județ Bacău;
• La sud – comuna Cașin, județ Bacău;
• La sud – comuna Buciumi, județ Bacău;
• La sud-est – comuna Ștefan cel Mare, județ Bacău;
• La est – comuna Gura Văii, județ Bacău;
•

Planul de Amenajare al Teritoriului Național

La nivel național, municipiul Onești este amplasat în est-ul țării, în proximitatea
municipiului Bacău, de-a lungul arterelor rutiere majore DN 11, DN 11A și DN 12A.
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Conform Planului de Amenajare al Teritoriului Național – Rețeaua de localități,
municipiul Onești se încadrează în localitățile de rangul II – municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități.
La nivelul propunerilor din P.A.T.N. – secțiunea I – Rețele de Transport, între municipiul
Bacău şi municipiul Brașov(trecând prin municipiul Onești) este prevăzută o legătură printr-un
Drum express sau un drum cu 4 benzi. În prezent este în dezbatere publică noul MasterPlan de
transport, prin care drumul express de legătura Bacău-Braşov este înlocuit de autostrada BraşovBacău, care atinge tangenţial şi oraşul Oneşti. În acest context impactul noii strategii de
transport presupune un alt fel de impact asupra municipiului.

•

Planul de Amenajare al Teritoriului Județean Bacău

Viziunea de dezvoltare a județului Bacău:
Județul Bacău are de compensat în următorii 15 ani o problemă de echilibru economic:
economia județeană importă mai mult decât exportă, pe un fundal de restructurare a activității
industriale. În cadrul acestui proces, atât administrația locală, cât și sectorul privat trebuie să
integreze politicile de mediu în politicile economice.
Viziunea de dezvoltare a județului se constituie astfel pe oportunitățile pe care integrarea
României în Uniunea Europeanã le ridică pentru valorificarea potențialului local. Anticipând o
creștere demografică generată de migrația către un teritoriu dezvoltat economic și social,
consiliile locale comunale vor avea în vedere protejarea valorilor și terenurilor rurale ca tampon
pentru localizare de locuințe pentru populația urbană. Ca un corolar al acestei situații, nivelul
echipării teritoriului rural va crește semnificativ.
Scopul viziunii de dezvoltare a județului Bacău este acela de a agrega obiectivele socioeconomice formulate la nivel național și regional cu schimbările care au loc în structura spațială,
economică și socială a municipiilor, orașelor și comunelor din acest județ. Obiectivele generale
ale dezvoltării județene care vor asigura implementarea strategiei sunt coordonate cu obiectivele
regiunii Nord-Est:
• Dezvoltarea infrastructurii fizice și de afaceri conservând în același timp
condițiile de mediu;
• Intărirea mediului de afaceri în sectoarele strategice și tradiționale din regiune
prin creșterea competitivității și eficienței microîntreprinderilor și IMM-urilor;
• Îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor din zonele rurale în vederea reducerii
decalajelor existente față de mediul urban;
• Îmbunătățirea nivelului de instruire și al abilităților profesionale și tehnice în
vederea asigurării unei forțe de muncă adaptabile la cerințele pieței și includerii
sociale a persoanelor dezavantajate. Dezvoltarea resurselor umane și a serviciilor
sociale.
Viziunea de dezvoltare a zonelor urbane:
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Din punct de vedere al utilizării eficiente a utilităților și serviciilor publice, dezvoltarea
economică și socială a județului va trebui susținută de către instituțiile publice și/sau private
implicate în oferta de servicii publice.
Consiliul județean va trebui să lucreze împreună cu unitățile administrativ teritoriale în
scopul emiterii de decizii comune privind locul unde investițiile publice vor trebui realizate cu
prioritate, iar creșterea economică va trebui încurajată.
Utilitățile publice precum apa, canalizarea și gazul vor trebui extinse în scopul stimulării
dezvoltării economice și asigurării de alternative economice viabile pentru viitoare amplasări de
zone rezidențiale și/sau de afaceri. Se vor descuraja activități de dezvoltare urbană care vor
afecta terenurile arabile de clasă I și II sau se vor interfera cu activități agricole.
Din punct de vedere al modului de utilizare a terenului în intravilanul orașelor și mai ales
la granițele dintre acestea, cererea de terenuri va fi ghidată de planurile urbanistice generale, care
trebuie să pună de acord densitatea utilităților publice existente sau propuse cu densitatea
unităților funcționale (locuințe, birouri, etc).
Centrele orașelor vor fi revitalizate în scopul constituirii lor ca puncte de atracție la nivel
zonal și regional. Vor fi încurajate cu prioritate programe de renovare și de construcții noi, cu rol
catalizator pentru dezvoltare, care vor completa caracterul istoric și cultural al fondului existent.
Fiecare localitate va atrage activități economice și sociale specifice, în scopul evitării
polarizării serviciilor și ulterior a creșterii capacității de trafic auto.
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Un
puternic simț al identității comunității trebuie să fie stabilit la nivelul periferiilor orașelor.
Noile dezvoltării rezidențiale, care vor fi realizate la marginea localităților, vor trebui să
conțină o combinație de tipuri de locuințe, servicii publice și funcțiuni comerciale, care să
asigure locuitorilor un acces rapid la aceste servicii urbane, fără să constituie elemente adiționale
de congestie de trafic în zonele centrale ale localităților.
•

Potențial economic

Municipiul Onești face parte din Regiunea de Nord-Est, care este cea mai slab dezvoltată
regiune a României (în 2004, PIB/locuitor reprezintă 69,2% din media naţională). În interiorul
regiunii, cele mai sărace zone sunt sudul judeţului Iaşi, sud-estul judeţului Neamţ, estul judeţului
Bacău, judeţele Botoşani şi Vaslui.
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•

Industria

Deși municipiul Onești a trecut printr-un puternic proces de dezindutrializare, la fel ca
majoritatea localităților din România, profilul economic este în continuare industrial. Astfel,
municipiul are o structură economică dezvoltată pe ramura prelucrătoare a produselor petrochimice.
Dintre cele mai importante motoare industriale se remarcă:
• S.C. RAFO S.A. ONEŞTI
Societatea RAFO este amplasată la aproximativ 3 km de municipiul Oneşti, judeţul
Bacău, pe a doua terasă a râului Trotuş, într-o zonă lipsită de acoperiri naturale. Platourile
dealurilor Rediu (aprox. 1 km de latura sud-vestică a societăţii), Borzeşti (aprox. 1 km de latura
de sud a societăţii) şi comuna Gura Văii (aprox. 1 km de latura nord-estică a societăţii) constituie
zone de refugiu și evacuare în caz de accidente majore.
Supafaţa totală ocupată de S.C. RAFO S.A. Oneşti este de 2 614 537,13 mp din care:
• Suprafaţa construită = 439 423,45 mp;
• Suprafaţa aferentă reţelelor = 1 255 864,35 mp;
• Suprafaţa aferentă căilor de transport = 717 904,74 mp;
• Suprafaţa liberă = 201 855,63 mp;
În anul 2001 RAFO a fost privatizat, prin vânzare de către APAPS a pachetului majoritar
de acțiuni.
În perioada 2001-2008 a funcționat în cea mai mare parte a timpului, cu tot fluxul
tehnologic de producere a combustibililor și gazelor de chimizare.
Obiectul principal de activitate este prelucrarea țițeiului și gazelor și comercializarea de
produse obținute și are un număr de 910 angajați.
În activitățile desfășurate în cadrul S.C. RAFO S.A. Onești (prelucrare,
stocare/depozitare, manipulare, încărcare-descărcare) sunt utilizate următoarele categorii de
substanțe și preparate chimice periculoase:
• Materii prime (țiței, fracții distilate din țiței);
• Produse petroliere intermediare și finite;
• Aditivi, chimicale pentru procese și tratamente;
• Catalizatori:
Deșeuri periculoase (nămol petrolier, uleiuri uzate);
Actualmente este în proces de modernizare
Potrivit fluxului tehnologic pentru motorina – aromate, investitia totala pentru modernizarea
rafinariei se ridica la 330.000.000 euro si include:
• Cresterea capacitatii Instalatiei de Cocsare pana la 650.000 t/an.
• Modernizarea si modificarea conditiei de functionare a Instalatiei de Cracare
Catalitica in Strat Fluidizat, utilizand tehnologia UOP.
• Implementarea Complexului de Aromate, utilizand tehnologiile si licentele GTC.
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•

•

Cresterea capacitatii Instalatiei de Hidrofinare utilizand tehnologia Axens (Franta)
si a Intalatiei de Desulfurare Gaze si Recuperare Sulf utilizand tehnologia La Gas
Integral (Franta), pentru a fi in conformitate cu standardele EURO V.
• Alte proiecte de utilitati.

•

S.C. ENERGY BIO CHEMICAL S.A. BUCUREȘTI – SUCURSALA CAROM
ONEȘTI
Societatea este amplasată la 2,5 km sud-est de municipiul Onești, fiind așezat la o
distanță de 800 m de râul Trotuș.
Pe direcția NE-SV de obiectiv, la o distanță de aproximativ 350 m, trecere calea ferată
Onești – Adjud și 400 m DN 11A Onești – Adjud.
Societatea este producătoare de cauciucuri sintetice, gaze petroliere lichefiate, produse
petrochimice și are un număr de 515 angajați.
S.C. BIOCHEMICAL S.A. BUCURESTI – Sucursala CAROM Onești este amplasată pe
malul drept al râului Trotuș, la aproximativ 2,5 km S-E față de municipiul Onești. Se învecinează
la S-E cu S.C. Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Borzești la aprox. 1,5 km, la S-E
cu S.C. RAFO S.A. la aprox. 500 m, la S-E cu satele aparținând comunei Ștefan cel Mare la
aprox. 3 km, la N-E cu satele aparținând comunei Gura Văii la aproximativ 3,5 km, la S-E cu
S.C. Chimcomplex S.A. la aprox. 4,5 km și la S-V cu cartierele Borzești la aproximativ 1,5 km.
Platourile dealurilor Red și Gura Văii, situate la aproximativ 3,5 km față de latura sudvestică, respectiv latura nord-estică a platformei chimice a municipiului Onești, sunt singurele
zone care pot oferi condiții corespunzătoare de refugiu și evacuare a personalului în cazul unui
accident chimic de mari proporții.
Societatea ocupă o suprafață de 256 ha.
În activitățile desfășurate în cadrul societății – prelucrare, stocare, depozitare, manipulare,
încărcare-descărcare – sunt utilizate următoarele categorii de substanțe și preparate chimice
periculoase:
• Materii prime (fracție de piroliză cu butadienă, stiren, fracție butan-butencizobutenă, propilenă, catalizatori, chimicale pentru procese și tratamente);
• Produse finite și intermediare (butadiene, butene-izobutene, butan-butene,
cauziucuri sintetice, metil-terț-butil-eter);
• Deșeuri periculoase (uleiuri uzate, baterii uzate).
Societatea este actualmente în insolvență (prin încheierea Tribunalului București – Secția
VII Civilă din ședința din 18.07.2013 – dosar 25002/3/2013)
• S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzești este amplasată pe malul drept al râului Trotuș la
aproximativ 8 km față de centrul municipiului Onești. Se învecinează la N-NV cu S.C.
Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Borzești, la SE cu satele aparținând comunei
Ștefan cel Mare și la NE cu satele aparținând comunei Gura Văii.
Pe direcția NE-SV de obiectiv, la o distanță de aproximativ 350 m, trece calea ferată
Onești-Adjus și la cca. 400 m DN 11A Onești-Adjud.
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Platourile dealurilor Red și Gura Văii situate la aproximativ 1 km față de latura sudvestică, respectiv latura nord-estică a platformei chimice a municipiului Onești, sunt singurele
zone care pot oferi condiții corespunzătoare de refugiu și evacuare a personalului în cazul unui
accident chimic de mari proporții.
Infiintata in 1954, ca fostul Combinat Chimic Borzesti, firma este unul dintre cei mai
importanti fabricanti de produse chimice din Romania. Principalele grupe de produse oferite
sunt:clorosodice, solventi organici, cloruri anorganice, intermediari de sinteza, alchilamine,
produse de uz fitosanitar (pesticide), gaze comprimate.
•

S.C.
TERMOELECTRICA
S.A.
BUCUREȘTI
–
SUCURSALA
ELECTROCENTRALE BORZEȘTI
Construcția a fost proiectată începând cu anul 1955. Sucursala Electrocentrale Borzești
ocupă o suprafață totală de 179,141 mp și în prezent are un număr de 95 de angajați.
Sucursala Electrocentrale Borzești este amplasată pe platforma Borzești, la aproximativ
6,5 km față de municipiul Onești și la o distanță de 400 m de râul Trotuș. Se învecinează la S-SE
cu S.C. Chimcomplex S.A. (700 m), la 500 m V cu S.C. RAFO S.A., la 2,3 km NV-V cu S.C.
CAROM S.A., la SE cu satele aparținând comunei Ștefan cel Mare și la NE cu satele aparținând
comunei Gura Văii (5 km), la 3 km V-SV cartierele Borzeși.
Pe direcția NE-SV de obiectiv, la o distanță de aproximativ 600 m trece calea ferată OneștiAdjud și 700 m DN 11A Onești-Adjud.
Profilul principal de activitate este:
• Producerea și vânzarea energiei electrice;
• Producerea și vânzarea energiei termice;
• Exploatarea centralelor electrice;
• Dezvoltarea producției de energie electrică și termică;
• Revizii și reparații la agregatele și instalațiile energetice precum și la dispozitivele
de lucru;
• Optimizarea funcționării instalațiilor energetice existente, modernizarea acestora,
extinderea automatizării și introducerea de noi tehnologii privind utilizarea
eficientă a energiei electrice și termice și conversia energiei, precum și reducerea
impactului asupra mediului pe baza efectuării de analize de risc, studii, proiecte,
programe. Rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obținerii de
autorizații în domeniul tehnologiilor neconvenționale;
• Elaborarea de reglementări cu caracter tehnic pentru activitatea de producere a
energiei electrice și termice;
• Prestarea de servicii la consumatorii de energie electrică și termică, inclusiv
realizarea de investiții la consumatori pentru utilizarea în condiții de eficiență a
energiei electrice și termice;
Firma este în lichidare voluntară.
•

S.C. CROCO S.R.L.
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S.C. CROCO S.R.L. este un important producător de biscuiți tip "Brezel", "Crackers", "Sticks"
si "Petit Beurre" având o prezenţă permanentă pe piaţă de la înfiinţare (octombrie 1994) şi până
în prezent.
Capacitatea de producţie maxima este de 93 tone biscuiţi/24 ore de urmatoarele tipuri:
- Crackers
- Brezel
- Sticks
- Petit Beurre
- Biscuiţi cu crema
Personal: 250 angajați, din care 180 în sectorul direct productiv.
•

Servicii şi comerţ

Pe lângă industrie, comerţul este de asemenea o activitate economică bine reprezentată la
nivelul municipiului Oneşti, acest fapt datorându-se în special tranzacţiilor economice ale
marilor combinate petrochimice, exportul de masă lemnoasă şi produse din lemn, confecţii
textile, produse industriale şi alimentare.
Micul comerţ este practicat de comercianţii individuali, care au câte o mică afacere din
care rezultă venitul necesar întreţinerii unei familii, axându-se, în principal, pe desfacerea
produselor alimentare şi individuale în magazine mici.
Principalele activităţi economice desfăşurate în domeniul serviciilor sunt:
• furnizori de servicii şi echipamente IT;
• servicii de întreţinere (construcţii);
• agenţia de plasare a forţei de muncă;
• agenţii de asigurări, imobiliare şi de turism;
• firme de închirieri autoturisme;
• servicii de consultanţă / instruire;
• servicii de comunicaţii şi telecomunicaţii;
• ateliere de confecţionare îmbrăcăminte;
• servicii de pază şi protecţie;
• serviciul public de transport în comun;
• serviciul de distribuire apă şi canalizare;
• serviciul public de distribuire a agentului termic;
• servicii de curierat.
• alte servicii prestate de către liber profesionişti-avocaţi, artişti.
•

Agricultura

Suprafeţe – fondul funciar – după modul de folosinţă declarate la 31 decembrie 2008:
Tabel 2 – Modul de folosință a terenurilor agricole în municipiul Onești la 31 decembrie 2008

Suprafeţe
Fondul Funciar
Suprafaţa agricolă

Judeţul Bacău
(ha)
662052
320514
43

Municipiul Oneşti
(ha)
5248
2813

186047
85215
39201
7209
2842

Arabil
Păşuni
Fâneţe
Vii şi pepiniere viticole
Livezi şi pepiniere pomicole

1953
733
95
7
5

Tabel 3 – Principalii indicatori ai unităților locale în 2008

Aria
acoperită
Judeţul
Bacău
Municipiul
Bacău
Municipiul
Oneşti

Număr
unităţi
locale
active

Cifra de
afaceri
Mii lei

Număr
mediu de
salariaţi

Investiţii
brute
Mii lei

Investiţii
nete
Mii lei

12558

171339670

101178

3131653

1692537

6614

11194360

59177

1437065

833447

1697

2094579

13407

365778

164248

Tabel 4 – Animale crescute în gospodării în 2011

Animale

Efectiv animale
385
893
350
775
132
100
12000
640

Bovine
Ovine
Porcine
Caprine
Cabaline
Iepuri
Păsări
Familii albine

Suprafeţe arendate pe raza municipiului Oneşti: 481,22 ha. Suprafeţele sunt arendate de
persoane fizice autorizate şi persoane juridice, conform contractelor de arendă depuse la
primărie.
Una dintre cele mai importante societăți pentru mecanizarea agriculturii este Societatea
AGROMEC, amplasată în cartierul Buhoci, la intrarea dinspre Bacău.
Din datele recensământului general agricol din 2011 se desprinde fărâmițarea terenurilor
agricole, ceea ce face ca agricultura oneșteană să fie predominant o agricultură de subzistență:
Expl.agr. cu S
Expl.agr. cu
Număr
Expl.agr.
agr. utilizată
numai cu
Aria acoperită
exploatații
numai cu S
și efective
efective
agricole
agr. utilizată
animale
animale
145632
104634
38583
2413
Jud. Bacău
1871
886
924
61
Mun.Onești
Tabel 5 – Exploatații agricole care au utilizat suprafețe agicole și/sau care au deținut efective de animale, în 2011
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Aria acoperită

Număr
exploatații
agricole

Jud. Bacău
Mun.Onești

145632
1871

Expl.agr.
care
utilizează
S agr.
143217
1810

S agr. utilizată, ce revine
în medie (ha)
S agr.
Pe o expl.
utilizată
Pe o expl.
Agr. ce
(ha)
agr.
utilizează
S. Agr.
267190,60
1,83
1,87
2639,26
1,41
1,46

Tabel 6 – Exploatații agricole, suprafețe agicole utilizate și suprafața agricolă utilizată ce a revenit în medie, pe o
exploatație agricolă, în 2011

Clase de marime a
exploatației agricole
Sub 0,1
0,1 – 0,3
0,3 – 0,5
0,5 – 1,0
1-2
2–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 50
50 – 100
Peste 100
TOTAL

Exploatații agricole – nr./% din total
Jud. Bacău
%
Mun. Onești
1268
0,88
201
25905
18,09
466
17943
12,53
320
30034
20,97
427
29720
20,75
270
21844
15,25
103
3753
2,62
5
746
0,52
5
155
0,11
7
161
0,11
2
141
0,10
1
197
0,13
3
143217
100
1810

%
11,10
25,75
17,67
23,59
14,92
5,69
0,28
0,28
0,39
0,11
0,06
0,17
100

Tabel 7 – Exploatații agricole, pe clase de marime a suprafeței agicole utilizate, în 2011

Chiar dacă suprafața medie pe o exploatație agricolă este de 1,46 ha (vezi tabelul 6), este
vizibilă predominanța exploatărilor agricole foarte mici – sub 1,0 ha - care reprezintă peste 78%
din numărul total de exploatații agricole (vezi tabelul 7).
Exploatațiile de maxim 2 ha formează peste 93% din totalul exploatațiilor agricole.
Exploatațiile de peste 5 ha reprezintă o raritate (20 în tot municipiul).

•

Turismul

Aşezarea geografică, bogăţiile şi frumuseţile naturale, ospitalitatea locuitorilor au făcut
din zona Oneştilor o aşezare cu multiple atracţii turistice, care sunt expuse pe o rază de 30 km în
jurul Oneştiului.
Dintre aceste puncte turistice menţionăm:
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

zona turistică Poiana Sărată – Hârja aflată la 27 km de Oneşti, o zonă
transcarpatică care face legătura cu Transilvania, cu peisaje montane
încântătoare, cu un climat de munte sănătos, cu bogate şi valoroase ape
minerale şi un fond turistic cultural important;
Biserica din Borzeşti, ctitorie a voievodului Şfetan cel Mare, biserică
monument care atestă vechimea localităţii Oneşti, reprezintă un simbol al
oraşului;
staţiunea Slănic Moldova supranumită Perla Moldovei situată la 30 km de
Oneşti, renumită pentru izvoarele sale, este amplasată pe versantul estic al
Carpaţilor Orientali, într-o depresiune străbătută de râul Slănic;
oraşul Tg. Ocna cu mina de sare ―Trotuş‖ care se poate vizita şi amenajată
ca sanatoriu balnear, unică în Europa. În 1992 în inima masivului de sare a
fost realizată prima biserică ortodoxă subterană, cu catapeteasma
constituită din 24 icoane, care poartă hramul SF. Varvara, ocrotitoarea
minerilor. A fost amenajată o bază de turism şi agrement, situată la 240 m
adâncime, cu o suprafaţă de 13.000 m2, oferă condiţii optime pentru
relaxare, mişcare pe terenuri de minifotbal, baschet, tenis de câmp, tenis
de masă, tratarea afecţiunilor respiratorii, spaţiu de gimnastică, cabinet
medical. Lacul cu apă sărată şi cascada completează peisajul fascinant al
salinei.
Lacul Bălătău aflat în apropiere de oraşul Dărmăneşti, Palatul Ghica,
Lacul Barajurului Poiana Uzului, Munţii Nemira şi Cheile Dofteana
reprezintă repere turistice aflate la 30 km de Oneşti;
Pe Valea Caşinului pot fi vizitate punctele Scutaru, Ţărcătoarea,
Mănăstirea Caşin, iar pe Valea Oituz satul de vacanţă Bogdana şi
Mănăstirea Bogdana, dealul Măgura de lângă Tg. Ocna, Complexul
Poiana Uzului şi cel de pe Valea Slănicului;
De la Poiana Sărată se pot organiza excursii în zona defileului şi pasul
Oituz spre Valea Slănicului, Valea Caşinului şi mai departe spre Vrancea,
peste Valea Oituzului spre Oneşti.
Mai este de semnalat ca axa Onești - Brașov beneficiază, dincolo de
limitele județului Bacău, de numeroase stațiuni balneoclimaterice
(Covasna, Băile Tușnad etc) și obiective cultural-turistice.

Populația. Elemente demografice și sociale
•

Încadrarea în context judeţean şi regional

Dinamica populaţiei unui teritoriu relevă o serie de tendinţe ale celor două componente
de bază: mişcarea naturală şi mişcarea migratorie. Aceste tendinţe sunt guvernate, la rândul lor,
de indicatori socio-economici, sensibili la modificările apărute în cadrul societăţii.
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Totodată apar şi o serie de modificări în cadrul structurii populaţiei. Evoluţia numerică a
populaţiei este elementul de sinteză care pune în evidenţă toate celelalte componente
demografice.
Analiza întreprinsă asupra evoluţiei populaţiei Municipiului Oneşti se raportează la
contextul judeţean şi la cel al regiunii de dezvoltare.
Evoluţia numerică a populaţiei acestei regiuni trebuie analizată în contextul complex al
transformărilor înregistrate de societatea românească în acest interval (1990-2011).
În perioada analizată evoluţia numerică a fost oscilantă. Pe fondul tendinţei generale de
scădere a populaţiei s-au semnalat câteva intervale distincte:
• creştere a populaţiei: 1990-1991, 1993-2001;
• scădere bruscă: 1991-1992, 2001-2002;
• generalizarea unui trend descendent: 2003-2011.

Figura 1: Evoluţia numerică a populaţiei judeţelor Regiunii de dezvoltare Nord-Est în perioada 1990-2011

(Sursa datelor: INS, Bucureşti)

Tabel 8: Evoluţia numerică a populaţiei judeţelor Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în perioada 1990-2008

Judeţul

Anul
1990

1991

1992

2001

2002

2008

2011

Bacău

735197

743323

739146

754788

706723

718125

616168

Botoşani

464839

470011

463216

465438

462730

451199

412626

Iaşi

815842

821801

811647

842126

805330

826552

772348

Neamţ

583150

590000

581312

587448

575767

564291

470766

Suceava

701339

706152

704430

719134

707242

706407

634810

Vaslui

463675

468921

464176

467901

464943

452528

395499

3763342

3800208

3763715

3836835

3743242

Regiunea de
NE

3719102 3302217
Sursa: INS, Bucureşti

Intervalele de creştere a populaţiei s-au datorat unei tendinţe reminiscente din perioada
socialistă (1990-1991) sau unei evoluţii pozitive a populaţiei (1993-2001). Trendul ascendent s-a
datorat unor indicatori demografici (fertilitate, natalitate) care au asigurat o creştere a populaţiei,
cât şi evoluţiei pozitive a bilanţului migratoriu, pe fondul dificultăţilor economice şi al
inadaptării la economia de piaţă.
Intervalele de scădere bruscă au coincis cu o dinamică migratorie accentuată (creşterea
fluxurilor migratorii externe, în intervalul 1990-1991 şi acutizarea emigraţiei, mai ales cea
temporară, din cauza dificultăţilor economice (2001-2002).
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În ansamblu, în perioada 1990-2011 populaţia Regiunii de NE a înregistrat o tendinţă de
scădere, diminuarea fiind de aproape 14 %.
Aceeaşi situaţie este specifică tuturor judeţelor componente ale acestei regiuni, inclusiv
judeţului Bacău, aşa cum rezultă şi din Figura 1 şi Tabelul 1.
•

Evoluţia populaţiei între recensăminte

Tabel 2. Evoluţia populaţiei judeţului Bacău şi a Municipiului Oneşti la recensăminte (1948-2011)
(în conformitate cu împărţirea administrativ-teritorială existentă la 20.10.2011)
DATA
RECENSĂMÂNT

POPULAŢIA
JUD.BACĂU

POPULAŢIA
URBANĂ

%
POPULAŢIEI
URBANE

POPULAŢIA
ORAŞULUI
ONEŞTI

%
POPULAŢIEI ORAŞULUI
ONEŞTI
POPULAŢIE
JUDEŢ

POPULAŢIE
URBANĂ

25.01.1948
21.02.1956

414996
507937

60480
144911

14,6
28,5

4274
11253

1,0
2,2

7,1
7,8

15.03.1966

598321

201917

33,7

35663

6,0

17,7

05.01.1977

667791

244263

36,3

41738

6,3

17,1

07.01.1992

737512

371305

50,3

58810

8,0

15,8

18.03.2002

706623

326317

46,2

51416

7,3

15,8

20.10.
2011

616168

267141

43,4

39172

6,4

14,7

Sursa: Date prelucrate după INS şi Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2011

Judeţul Bacău şi Municipiul Oneşti au marcat creşteri substanţiale de populaţie în
intervalul 1948-1992 pe fondul evoluţiei de ansamblu a societăţii din perioada comunistă.
Se remarcă şi o creştere a populaţiei urbane a judeţului, dar şi ponderea deosebită a
oraşului în totalul populaţiei urbane (15,8 % în 1992) şi 8 % în totalul populaţiei judeţului
(1992).
În intervalul 1992-2011 situaţia se schimbă radical printr-o scădere accentuată a
populaţiei oraşului de la 58810 locuitori în 1992 la 39172 locuitori în 2011. Pe acest fond totuşi
oraşul deţine 14,7 % din totalul populaţiei urbane şi 6,4 % din totalul populaţiei judeţului.
Dinamica populaţiei judeţului Bacău şi a Municipiului Oneşti privită comparativ cu cea la
nivel de ţară indică valori relativ apropiate.
Figura 2. Evoluţia populaţiei judeţului Bacău şi a Municipiului Oneşti în perioada 1948-2011
(Sursa datelor: INS, Recensâmintele populaţiei din 1948-2011)

La nivelul anului 2011 (20 octombrie) populaţia Municipiului Oneşti însuma un total de
39 172 locuitori, cu o scădere absolută de 21 508 persoane faţă de anul 2000, ceea ce reprezintă
o micşorare a numărului de locuitori cu 35,45 %.
Dinamica populaţiei analizată pentru două intervale 2000-2005 şi 2007-2011, relevă
următoarele:
• scădere a populaţiei cu numai 13,5 % în intervalul 2000-2005
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•

scădere mai mare, cu 22,9 %, între 2007-2011 pe fondul unei recesiuni economice
accentuate.
Tabel 3. Diferenţe procentuale de populaţie în intervalul 2000-2011

Municipiul Oneşti

Populaţie
2000
60680

Populaţie
2011
39172

Pondere
Diferenţe procentuale
2011/2000
2000/2011
64,55
-35,45 %
Sursa: Date prelucrate după fişele statistice

Figura 3: Evoluţia populaţiei Municipiului Oneşti în perioada 2000-2011
Sursa datelor: Fişa statistică a Municipiului Oneşti 2000-2009, RPL, 2011, Date INS

•

Structura populaţiei

Structura pe grupe de vârstă în anul 2002 şi în anul 2011 relevă tendinţa generală de
scădere a populaţiei tinere, de menţinere relativă a populaţiei apte de muncă şi de îmbătrânire a
populaţiei.
Tabel 4. Structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei în 2002 şi 2011

Ponderea în total populaţie (%)
Grupa 014 ani
Municipiul Oneşti în 2002
Municipiul Oneşti în
2011
Municipii şi oraşe din jud.
Bacău în 2002
Municipii şi oraşe din
jud. Bacău în 2011
Judeţul Bacău în 2002
Judeţul Bacău în 2011
România în 2002
România în 2011

Grupa 1559 ani

Grupa 60
ani şi peste

17,8
14,0

68,9
64,0

13,3
22,0

18,0

68,0

14,0

15,3

64,0

20,7

20,3
61,3
18,4
18,0
59,4
22,6
17,6
63,0
19,4
15,9
61,8
22,3
Sursa : INS, Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002 şi 2011

După cum se poate remarca, valorile grupei tinere sunt superioare mediei naţionale în
anul 2002 şi inferioare în anul 2011, comparativ cu datele la nivel de judeţ valorile sunt
inferioare. Îmbătrânirea populaţiei este mai accentuată, iar potenţialul de forţă de muncă este mai
redus la nivelul anului 2011.
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Structura pe grupe de vârstă, corelată şi evoluţia negativă a bilanţului total al populaţiei
generează probleme în asigurarea revitalizării oraşului şi implicit a activităţilor socialeconomice.
Figura 4 Piramida grupelor de vârstă în anul 2011
Sursa datelor : INS, Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2011

O analiză orientativă a piramidei grupelor de vârstă, pe baza datelor din anul 2011, indică
aceleaşi probleme în privinţa revitalizării localităţii din punct de vedere demografic. Forma
acestei piramide este cea de „amforă‖ ceea ce semnifică o pondere redusă a populaţiei tinere şi o
pondere ridicată a populaţiei adulte. Această formă conduce în perspectivă la o transformare
piramidei vârstelor îndreptată cu vârful în jos ceea ce indică un proces acut de îmbătrânire a
populaţiei.
Structura pe sexe a populaţiei nu diferă de situaţia la nivel naţional, respectiv o uşoară
pondere a populaţiei de sex feminin. Pentru a avea o imagine sintetică a acestui fenomen s-a
calculat indicele de feminitate al populaţiei la nivelul ultimilor recensământe (2002 şi 2011),
indice ce are o uşoară tendinţă de creştere.
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Tabel 5 Indicele de feminitate în anul 2002 şi 2011

Anul

Total populaţie

Populaţie
Populaţie
Indice de
masculină
feminină
feminitate
51416
24547
26869
109,46
2002
39172
18574
20598
110,90
2011
Sursa:Date prelucrate după Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002 şi 2011

Structura populației după nivelul de instruire este însemnată pentru evaluarea calitativă a
resurselor umane.
Analiza comparativă a datelor indică o îmbunătăţire a celor doi indicatori relevanţi
respectiv populaţia cu studii superioare şi populaţia fără şcoală absolvită. Creşterea ponderii
populaţiei cu calificare superioară este un element care poate contribui la redresarea economică a
oraşului cu condiţia atragerii de investiţii şi a încurajării creerii de noi locuri de muncă.
Tabel 6 Structura populaţiei de peste 10 ani după nivelul şcolii absolvite

Anul
% înv. superior
Anul
% fără şcoală
9,97
2,45
2002
2002
18,4
1,64
2011
2011
Sursa:Date prelucrate după Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002 şi 2011

•

Caracteristici demografice

Mişcarea naturală a populaţiei se manifestă prin schimbările survenite în numărul şi
structura populaţiei ca urmare a natalităţii şi a mortalităţii generale, fiind influenţată şi de
numărul căsătoriilor şi divorţurilor.
Natalitatea înregistrată în perioada 2000 - 2009 în municipiu a fost de 8,4 o/oo.
Ecartul de variaţie a fost cuprins între 7,4 o/oo specific anului 2000 şi 2001 şi 9,1 o/oo în
anul 2009
Mortalitatea înregistrată în perioada 2000 - 2009 a fost de 7,9 o/oo.
Important este faptul că în intervalul amintit, mortalitatea înregistrează o creştere de la
o
6,2 /oo la 9 o/oo.
Bilanţul (sporul) natural este diferenţa dintre numărul născuţilor şi cel al decedaţilor,
determinând creşterea sau scăderea numărului de locuitori. Pe ansamblu, sporul natural a fost de
0,5 o/oo în perioada 2000-2009. În acest interval, sporul a înregistrat descreşteri şi a fost chiar
negativ în anul 2003.

Figura 5. Mişcarea naturală a populaţiei în perioada 2000-2009 (‰)
Sursa datelor : INS, Fişa statistică a Muncipiului Oneşti 2000-2009

•

Mobilitatea populaţiei

Schimburile de populaţie dintre un teritoriu şi altul sau dintre o localitate şi alta reprezintă
gradul de atractivitate dintre o localitate şi alta sau perspectivele de dezvoltare a zonei sau
localităţii respective.
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Fluxurile migraţiei interne a populaţiei, au cunoscut în ultimile decenii intensităţi diferite,
care în afara factorilor identificaţi anterior, au fost influenţate şi prin diferenţa dintre emigraţie şi
imigraţie (intrajudeţeană şi interjudeţeană).
Pentru intervalul 2000-2009 valorile variază între 13 şi 27,4 ‰ valoarea medie fiind de
21,1 ‰.
În perioada 2000-2009, din punct de vedere al numărului de sosiri, valorile statistice
indică o medie ce variază între 8,8 şi 13 ‰ , media fiind de 11,2 ‰ .
Din punct de vedere al bilanțului migratoriu, după cum se poate remarca din figura de
mai jos bilanţul este negativ (-9,9 ‰ ).

Figura 6. Mişcarea migratorie a populaţiei în perioada 2000-2009 (‰)
Sursa datelor : INS, Fişa statistică a Muncipiului Oneşti 2000-2009

Bilanţul total al populaţiei pe intervalul 2000-2009 indică un bilanţ negativ cu valori
cuprinse între -14,8 şi -2,3 ‰, cu o medie de -9,4 ‰ .
•

Circulația

Municipiul Onești are o accesibilitate relativ scăzută. Accesibilitatea municipiului va
crește totuși exponențial odată cu concretizarea Autostrăzii Brașov – Bacău prevăzuta în
Masterplanul general de transport (2014).
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•

Transportul rutier

Transportul rutier se realizează în situația actuală prin:
• Drumuri naționale: DN 11, DN 11 A și DN 12A;
• Drumuri județene: DJ 115, DJ 119 și DJ 113;
• Drumuri comunale: DC 124, DC 153 și DC 128;
Limitele administrative ale municipilui Oneşti intersectează drumurile naționale astfel:
• DN 11 km 124+297 stânga drumului cu comuna Bogdăneşti;
• DN 11 km 124+279 dreapta drumului cu comuna Bogdăneşti;
• DN 11A km 5+638 dreapta cu comuna Ştefan cel Mare;
• DN 11A km 6+860 stânga cu comuna Ştefan cel Mare;
• DN 12A km 112+220 stânga + dreapta cu comuna Târgu Trotuş.
Indicatoarele de intrare/ieşire ale localităţii Oneşti sunt:
• DN 11 km 125+100 dreapta drumului;
• DN 11 km 125+100 stânga drumului;
• DN 11 km 132+500 dreapta drumului;
• DN 11 km 132+500 stânga drumului;
• DN 1 IA km 6+700 dreapta drumului;
• DN 1 IA km 6+700 stânga drumului;
• DN 12A km 114+600 dreapta drumului;
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•

DN 12A km 114+600 stânga drumului.

Intersecţii cu principalele drumuri:
• DN 11 km 126+793 cu DJ 115 partea dreaptă;
• DN 11 km 127+500 cu DC 128 partea stângă;
• DN 11 km 128+823 cu DC 124 partea dreaptă;
• DN 11 km 128+940 cu DN 11A partea dreaptă ( DN 11A km 0+000 );
• DN 11 km 130+009 cu DN 12A partea stângă ( DN 12A km 115+530);
• DN 11 km 131+140 cu DC 161 partea dreaptă;
• DN 11 km 132+048 cu DC 153 partea stangă;
• DN 11A km 1+625 cu DJ 119 partea stangă;
• DN 11A km 6+738 cu DC 122 partea dreaptă.
Pe sectorul DN 11 km 125+100-132+500, partea carosabilă se prezintă astfel:
• km 125+100-126+800-beton asfaltic - lăţime medie = 8,08 m;
• km 126+800-126+940-pavaj - lăţime medie = 8,08 m;
• km 126+940-128+827-beton de ciment - lăţime medie = 12,0 m;
• km 128+827-129+770-beton asfaltic - lăţime medie = 12,00 m;
• km 129+770-132+500-beton asfaltic - lăţime medie = 8,00 m.
Pe sectorul DN 11A km 0+000-6+700, partea carosabilă se prezintă astfel:
• km 0+000-2+000-beton asfaltic - lăţime medie = 14,0 m;
• km 2+000-2+150-beton asfaltic - lăţime medie = 8,7 m;
• km 2+150-2+299-pavaj-lăţime medie = 6,9 m;
• km 2+299-6+700-- beton de ciment - lăţime medie = 7,00 m.
Pe sectorul DN 12A, partea carosabilse prezintă astfel:
• km 114+600-115+530-beton asfaltic - lăţime medie = 8,1m
Pe sectorul DN 11 km 125+100-132+500, se identifică următoarele tipuri de intersecții:
• km 126+793 dreapta intersecţie la nivel cu DJ 115;
• km 128+940 stânga intersecţie la nivel cu DN 11A;
• km 130+090 stânga intersecţie la nivel cu DN 12A;
• km 131+140 dreapta intersecţie la nivel cu DC 161;
• km 132+048 stânga intersecţie la nivel cu DJ 115;
Pe sectorul DN 11A km 0+000-6+700, se identifică următoarele tipuri de intersecții:
• km 0+000 stânga intersecţie la nivel cu DN 11;
• km 1+625 stânga intersecţie la nivel cu DJ 119.
Pe sectorul DN 12A km 114+600-115+530 la km 115+530 dreapta intersecţie la nivel cu
DN 11, se identifică:
• Pe DN 11 la km 130+140 există o intersecţie la nivel cu calea ferată.
Poduri şi podeţe existente pe sectoarele de drum naţional sunt:
• DN 11 km 125+100-132+500:
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•

•

•
•

pod rutier din beton armat peste râul Caşin la km 128+440
•
3 deschideri
•
infrastructura beton şi suprastructura beton armat
•
lungime totală = 61,4 m
•
lăţime parte carosabilă = 11,20 m
•
lăţime între parapeţi = 17,20 m
pod rutier din beton armat peste râul Trotuş la km 129+841
•
6 deschideri
•
infrastructura beton şi suprastructură beton precomprimat
•
lungime totală = 105,5 m
•
lăţime parte carosabilă = 7,7 m
•
lăţime între parapeţi = 10,30 m
podeţe dalate din beton la km 125+800. km 126+324 şi km 131+932;

DN 11A km 0+000-6+700:
• pod rutier din beton armat peste scurgere în zona Rădeana la km 5+880
•
1 deschidere
•
infrastructura beton şi suprastructura beton precomprimat
•
lungime totala = 20,0 m
•
lăţime parte carosabilă = 7,8 m
•
lăţime între parapeţi = 10,80 m
• podeţe dalate din beton cu deschiderea de 1,0 m la km 3+450, km 5+305, km
5 +622 şi la km 6+674;
• podeţ dalat din beton cu deschiderea de 2,0 m la km 3+450, lan 4+125, km
4+840 şi la km 5+305;

Pe sectorul DN 11 km 125+100-132+500 se identifică următorii parapeți direcționali:
• km 130+753-km 130+843 stânga - L = 90 m
• km 129+757-km 129+841 stânga - L = 84 m
• km 129+765-km 129+841 dreapta - L =76 m
• km 129+947-km 130+011 stânga - L = 64 m
• km 129+947-km 129+991 dreapta - L =44 m
• km 130+150-km 130+270 dreapta - L =120 m
• km 130+150-km 130+222 stânga - L =72 m
Parcări existente pe sectoarele de drum naţional sunt:
•

DN 11A km 0+000-6+700:
• parcare la km 4+025 stânga cu suprafaţa de 237 m2;
• parcare la km 5-166 stânga cu suprafaţa de 147 m2 ;
Suprafețele estimative al sectoarelor de drum sunt:
• sectorul DN 11 km 125+100-132+500, cu suprafaţa de 7,31 ha;
• sectorul DN 11 A km 0+000-6+700, cu suprafaţa de 5,9 ha;
• sectorul DN 12A km 114+600-115+530, cu suprafaţa de 0,75 ha;
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Lungimile drumurilor naționale și județene prezente pe teritoriul orașului Onesti sunt:
Tabel 2 – Lungimile drumurilor naționale și județene în existent

DN 11

DN 11A

DJ 713

Intravilan existent

Lungime
8,165 km

KM
Km 124+343 - Km 132+508

Extravilan

1,037 km

Total

9.202 km
Lungime
3,891 km
3,364 km
7,255 km
Lungime
1,170 km
4,860 km
6,030 km

Km 132+508 – Km 133+481
Km 124+279 – Km 124+343
Km 124+279 – Km 133+481
KM
Km 106+014 – Km 109+905
Km 102+650 – Km 106+014
Km 102+650 – Km 109+905
KM
Km 0+000 – km 1+170
Km 1+170 – Km 6+030
Km 0+000 – Km 6+030

Intravilan existent
Extravilan
Total
Intravilan existent
Extravilan
Total

Conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, zonele de
siguranță ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:
• 1,50 m de la marginea exterioară a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul
terenului;
• 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
• 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu, cu înălțimea până la
5,00 m inclusiv;
• 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai
mare de 5,00 m;
În zonele de siguranță se va rezerva terenul necesar:
• amplasării semnalizării rutiere;
• amenajări de trotuare pietonale;
• amenajări de rigole și șanțuri pentru scurgerea apelor;
• asigurarea vizibilității în curbe și intersecții;
• eventuale spații de parcare.
Conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, zonele de
protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și marginile zonei
drumului, delimitat conform tabelului următor:
Tabel 9 – Zonele de protecție ale drumurilor

Categoria drumului

Distanța de la axul drumului până la marginea exterioară a
zonei drumului

Drumuri naționale

22 m
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Drumuri județene

20 m

Drumuri comunale

18 m

În intravilanul localității, rețeaua stradală este alcătuită din străzi de categoria a II – a –
de legătură, străzi de categoria a III –a – colectoare și străzi de folosință locală – de categoria a
IV a. Profilul străzilor în anumite zone redus (în special în zonele cu caracter rural), iar o parte
din acestea sunt neasfaltate sau parțial acoperite de îmbrăcăminte asfaltică.
Rețeaua stradală a municipiului Onești este dezvoltată în principal de-a lungul celor 3
drumuri naționale, atât pe direcția vest-est, cât și pe direcția sud. Totodată, rețeaua stradală a fost
organizată și în funcție de cele 3 râuri mari, care traversează teritoriul administrativ al
municipiului: Trotuș, Tazlău și Cașin.
Ca și măsuri pentru fluidizarea traficului în municipiul Onești s-au propus, de către
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUD.BACĂU POLIŢIA MUNICIPIULUI ONEŞTI ,
următoarele:
• reconfigurarea intersecţiei străzilor A.I. Cuza cu strada Mihai Bravu, datorită faptului că
partea carosabilă de pe ambele străzi în plan orizontal este înclinată către râul Caşin,
fapt ce a condus la producerea unor evenimente rutiere pe timp de iarnă sodate cu
pagube materiale, distrugerea stâlpilor de iluminat public şi părăsirea carosabilului de
către autovehicule in albia râului;
• montarea unor dispozitive de calmare a traficului rutier in zona trecerilor de pietoni
(fără cele din intersecţiile semaforizate), de pe Calea Mărăşeşti, B-dul Republicii, B-dul
Oituz și strada Libertăţii;
• înfiinţarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Calea Slănicului, Bacăului și B-dul
Mărăşeşti, cu iluminat public stradal și supraveghere video;
• achiziţionarea și montarea indicatoarelor de orientare la toate intrările în municipiul
Oneşti;
• analizarea oportunităţii construirii unei variante ocolitoare a municipiului de pe strada
Calea Slănicului către comuna Bogdăneşti, către Braşov;
• găsirea unei soluţii de mutare a Târgului Săptămânal Oneşti (Oborul), în zona
industrială a municipiului şi emiterea unei HCL care să reglementeze toate aspectele
privind accesul atelajelor cu tracţiune hipo pe DN şi DE;
•

Transportul feroviar

Transportul pe cale ferată se realizează pe linia C.F. secundară Adjud-Ciceu, ce leagă
două magistrale de cale ferată 500 – București – Suceava și 300 – București – Brașov – Sibiu.
În interiorul municipiului, sunt prezente două gări (pentru călători și mărfuri): gara
centrală Onești și halta Borzești.
Halta Borzești deservește în principal platforma industrială Borzești.
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Suprafata totală a Căii Ferate, în teritoriul administrativ al orașului Onesti este de
121,210 m.
Pozițiile km ale CF 501 sunt:
Tabel 4 – Poziții km ale Liniei CF 501 în situația existentă

C.F.

Linia 501

•

Sector cuprins
în teritoriul
administrativ

Sector cuprins
în intravilanul
existent

N - V:
Km 42+216

SUD:
Km 39+824

S-E:
Km 31+130

NORD:
Km 31+130

Lungime sector
cuprins în
intravilanul
existent
8, 69 km

Lungime sector
cuprins în
extravilan
2,39 km

Transportul în comun

În municipiul Oneşti transportul public local de persoane prin curse regulate de tip urban
este organizat pe următoarele trasee:
• Traseul nr.1 - Catedrală – Belvedere – Libertăţii - Bdul Oituz - Gară - Bdul Republicii Catedrală; Operator S.C. TRANSMOLDOVA S.R.L. Oneşti.
• Traseul nr.2 – Capucini - Bdul Republicii – Gară - Bdul Oituz - Libertăţii - Belvedere Capucini; Operator S.C. TRANSMOLDOVA S.R.L. Oneşti.
• Traseul nr. 3 - Dispensar Cartier 6 Martie – Bibliotecă – Bd-ul Oituz - Calea Mărăşeşti Biserica Ştefan cel Mare-Borzeşti – Chimcomplex – Rafo - Cartier TCR - Calea
Mărăşeşti - Bd-ul Oituz - Bibliotecă - Dispensar Cartier 6 Martie; Operator S.C.
CHIMOTO TRANSCOM S.R.L. Oneşti
• Traseul nr. 4 - Capucini - Bdul Republicii – Gară - Slobozia Veche - Slobozia Nouă şi
retur; Operator S.C. GENORACOM S.R.L. Oneşti.
Frecvenţa mijloacelor de transport este de unul la 30 min, între orele 5 3°- 2130 , în zilele de
luni până vineri şi de unul la 60 min în zilele nelucrătoare, între orele 530-2130.
Numărul salariaţilor de pe platforma Petrochimică Borzeşti a scăzut de la cca. 20.000 cât se
înregistrau în anul 1990 la sub 1.500 în prezent. Transportul de persoane de tip suburban se
realizează pe linii şi trasee aflate sub jurisdicţia Consiliului Judeţean Bacău , astfel:
Tabel 7 – Situația trasnportului în comun în municipiul Onești

Nr.
crt.

Atelier
Denumire Traseu/
întreţinere
Operator
suprafaţă teren/
construită (m2)

Parc Auto
Total
autobuze/
Pe traseu
(Buc.)
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Pensionari/
Nr.
Abonamente Elevi
zi
călători/
Observaţii
zi

1

2
3

Traseul 1+2 S.C.
TRANSMOLDOVA
Traseul 3/ S.C.
CHIMOTO
TRANSCOM
Traseul 4/
S.C.GENORACOM

•

1100/
200

50/5

400

209

25

60

0

12/2

220

105

102

20

0

6/2

310

213

181

40

Intravilan existent. Zone funcționale. Bilanț teritorial

În teritoriul administrativ, categoriile de folosință ocupă următoarele suprafețe:
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Numărul
călătorilor
este în
scădere

TERITORIU
ADMINIAGRICOL
STRATIV
AL UNITĂȚII
DE BAZĂ
2393,77
EXTRAVILAN
6,20
INTRAVILAN
TOTAL
2399,97
% din total
46,25%

CATEGORII DE FOLOSINȚĂ(ha)
NEAGRICOL
Paduri
Ape
Drumuri Curti Spații
C.F.
Constr
verzi
400,00
400,00

122,56
38,00
163,56

54,35
89,80
1878,6
114,15 1878,6
53,76 %

58,50
58,50

TOTAL
Neprod
139,66
4,90
144,56

3113,34
2076,00
5189,34
100%

Tabel 8 – Bilanț existent teritoriu administrativ municipiu Onești – conform P.U.G. aprobat

Conform Planului Urbanistic General aprobat al municipiul Onești, cu H.C.L. nr. 32/2000,
suprafața teritoriului intravilan este de 2076, 00 ha. Din teritoriul administrativ de 5189,34 ha (conform
P.U.G. aprobat), intravilanul existent ocupă un procent de 40 %, fapt datorat condițiilor de relief
favorabile extinderii localității. Ulterior aprobării Planului Urbanistic General, au fost aprobate o serie de
documentații de urbanism ce au modificat limita intravilanului existent, suprafața acestuia ajungând la
44,86 ha.

Activitatea de tip industrial și de depozitare
Activitățile industriale și de depozitare ocupă un procent semnificativ la nivelul
municipiului (aproximativ 50 % din teritoriul administrativ) și sunt reprezentate de platforma
industrială Borzești, considerată motorul dezvoltării întregii localități. Cu toate acestea, în
prezent o mare parte din industria aceastei platforme nu mai funcționează, având un impact
negativ asupra imaginii urbane, prin construcțiile masive și degradate, aflate la limita morală de
existență.
Activitatea agricolă
În municipiul Onești există unități agricole, reprezentate în mode special de Serele Onești
și de . Desfășurarea activității agricole este favorizată de marile suprafețe agricole deținute de
localitate, atât în extravilan, cât și în intravilan.
Locuințe
Zonele de locuire sunt predominante în localitate (ocupă cea mai mare parte a
intravilanului existent), identificându-se în mare parte locuirea individuală (izolată) (177,84 ha –
8,69 %) în zonele mai periferice, dar și locuirea colectivă în zona centrală (103,89 ha – 5,08 %).
Starea fondului construit cu destinația de locuire, este în mare parte bună, dar se identifică și
multe construcții aflate în stare rea, care necesită renovare.
Regimul de înălțime a locuințelor individuale este cuprins între P – P+2E+M.
Regimul de înălțime al locuințelor colective este cuprins între P+2E – P+10E, fiind
predominant însă regimul de P+4E.
Căi de comunicație și transporturi

60

Zona căilor de comunicație rutieră nu ocupă un procent mare din teritoriul intravilan
(176,05 ha – 8,61%), din cauza profilele reduse ale circulațiilor în anumite zone (în mod special
în zonele rurale).
Zona căilor de comunicație feroviară nu ocupă o suprafață semnificativă, ci minimul
necesar desfășurării acestui tip de circulație (47,88 – 2,34 %). Totodată, această zonă constituie o
separarea a țesutului industrial de restul municipiului.
Spații verzi și sport
Spațiile verzi și destinate sportului sunt prezente pe teritoriul intravilan al municipiului
Onești într-un procent prea mic, respectiv 2,18 % - 44,58 ha. Cele mai reprezentative zone de
sport și de relaxare sunt Parcul Libertății, Baza sportivă (fost Energia), Stadiunul FC Onești,
Parcul George Călinescu.

Gospodăria comunală
Cimitirele (Cimitirul Catolic, Cimitir Eroilor din al II-lea Război Mondial, Cimitirul
RED) constituie zona de gospodărie comunală și ocupă o suprafață de 4,66 ha – 0,23 %.
Echiparea edilitară
Zonele destinate echipării edilitare ocupă o suprafață mică din teritoriul intravilanului și
sunt reprezentate de terenurile pe care sunt amplasate stația de epurare a localității și stația de
epurare a zonei industriale (amplasată în nordul municipiului Onești), stația de tratare a localității
(în zona de sud a localității), stația de tratare a zonei industriale (în nordul zonei industriale) cu
rezervoarele de înmagazinare și captările de apă aferente, releele etc. și ocupă o suprafață de
14,66 ha – 0,72 %.
Servicii
Zona de instituții publice și servicii este concentrată în mod preponderent în zona
centrală, dar sunt distribuite și în restul intravilanului, neechilibrat însă, iar raza lor de deservire
nu acopere toată suprafața teritoriului – 111,42 ha – 5,45 %.
Zonă cu destinație specială
Zonele cu destinație specială sunt reprezentate de sediile Poliției, Detașamentul de
Pompieri etc. Suprafața ocupată de aceste zone nu este foarte mare, respectiv 2,73 ha – 0,13 %.
În teritoriul administrativ al municipiului Onești, Ministerul Apărării Naționale nu are în
administrare nici o unitate, toate fiind sub incidența Ministerului Afacerilor Interne.
În teritoriul intravilan, prin Planul Urbanistic General aprobat în 2000, au fost
reglementate mai multe zone funcționale, din care predominant zona industrială, dat fiind
caracterul puternic industrial al localității (1212,90 ha – 58,42 %), urmată ca și procent de
ocupare de zona de locuire (în proporție de 25,18% - 522,80 ha). Totodată, a fost reglementată
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zona centrală într-un procent de 2,44 % - 50,70 ha, respectiv spații verzi în procent de 2,82 %
(58, 50 %).
S-a observat totuși că estimările de localizare a zonelor funcționale din Planul Urbanistic
General 2000 nu au coincis în totalitate (nici ca procent de ocupare, nici ca tip de funcțiune) cu
dezvoltarea ulterioară a teritoriului, fapt dovedit de Planurile Urbanistice de Detaliu și Planuri
Urbanistice Zonale ce s-au elaborat în perioada 2000-2013.
Tabel 9 – Bilanț intravilan existent conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 32/2000

ZONE FUNCȚIONALE
Zona centrală
Locuințe și funcțiuni complementare
Unități industrial și depozitare
Unități agro-zootehnice
Instituții și servicii de interes public
Căi de comunicație și transport, din care:
•
Rutier
Feroviar
Spații verzi, sport agrement, protecție
Construcții tehnico-edilitare
Gospodărie comunală, cimitire
Zonă cu destinație specială
Terenuri libere
Ape
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN EXISTENT

HA
50,70
522,80
1212,90
36,20
40,80

%
2,44 %
25,18 %
58,42 %
1,74 %
1,97 %

75,70
14,10
58,50
4,40
19,50
2,40
38,00
2076,00

3,65 %
0,68 %
2,82 %
0,21 %
0,94 %
0,12 %
1,83 %
100,0

Tabel 10 – Bilanț intravilan existent conform situației din teren

ZONE FUNCȚIONALE
Zonă locuințe individuale
Zonă locuințe colective
Zonă pentru instituții publice, servicii
Zonă unități industriale, depozitare
Zonă mixtă depozitare și comerț
Zonă cu destinație specială
Zonă echipare edilitară
Zonă gospodărie comunală
Zonă verde, de sport, turism, agrement, perdele de protecție
Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente
Zonă căi de comunicație feroviară și amenajări aferente
Terenuri acoperite de apă
Terenuri neconstruite
TOTAL TERITORIUL INTRAVILAN EXISTENT
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HA
177,84
103,89
111,42
1008,96
1,42
2,73
14,66
4,66
44,58
176,05
47,88
39,05
312,73
2045,86

%
8,69 %
5,08 %
5,45 %
49,32 %
0,07 %
0,13 %
0,72 %
0,23 %
2,18 %
8,61 %
2,34 %
1,91 %
15,29 %
100,0

NOTĂ: *Suprafața intravilanului existent este compusă din suprafața intravilanului aprobat prin P.U.G.
georeferențiată, și suprafața intravilanului aprobat prin P.U.Z.-uri (44,86 ha);

•

Zone cu riscuri natural

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice generale, specifice teritoriului municipiului
Onești s-a efectuat o prospecțiune geologică, s-au consultat lucrările din literatura de specialitate,
documentațiile de specialitate existente pentru această zonă, normativele și standardele în
vigoare.
Morfologia
Din punct de vedere morfologic teritoriul administrativ al municipiului Onești prezintă în
mare parte un relief specific de terasă, plan și stabil cu denivelări mari în zonele de trecere între
nivelele de terasă în cadrul acestui relief, râul Trotuș cu afluenții săi a creat un sistem de terase
dispuse de o parte și de alta a râului.
În cadrul teraselor panta terenului are valori cuprinse între 0 – 5 ˚ și ocupă cca. 77.01 %
din teritoriu.
Pe zonele de versant panta este variabilă astfel:
• versanții cu pantă de 5 -10 ˚ în procent de 9.76% din teritoriul
administrativ;
• versanții cu pantă de 10 - 15 ˚ ocupă 6.86 % din teritoriu;
• versanții cu pantă de 15 -20 ˚ ocupă 3.80 % din teritoriu;
• versanții cu panta de 20 - 30 ˚ ocupă 2.18 % din teritoriu;
• versanții cu pantă mai mare de 30˚ ocupă 0.23% din teritoriu.
Litologia
Pe baza datelor din literatura de specialitate și a documentațiilor geotehnice elaborate
pentru această zonă pământurile care formează terenul de fundare și zona activă a viitoarelor
fundații sunt constituite din:
• depozite aluvionare — pietriș cu bolovăniș și nisip uneori argilos;
• depozite proluvial — deluviale, complex argilos — prăfos nisipos,
• neomogen cu elemente de pietriș și fragmente de roci stâncoase;
• rocă de bază constituită din roci semistâncoase (gresii, conglomerate);
Condiții de teren
Conform normativului privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice,
indicativ NP 074/2013, anexa A.1, tabele A.1.1. [i A.1.2. și STAS 1243-88, clasificarea și
identificarea pământurilor, pământurile din municipiul Onești se încadrează astfel:
• complex argilos - prăfos - nisipos, plastic vârtos, nisipuri îndesate sau
depozite aluvionare sau rocă de bază, cu stratificația cvasiorizontală și
relieful zonei cu pantă redusă - terenuri bune de fundare;
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•

•

complex argilos - prăfos - nisipos, plastic consistent, nisipuri cu îndesare
medie cu stratificația cvasiorizontală și relieful zonei cu pantă redusă terenuri medii de fundare;
depozite deluviale, rocă de bază și relieful zonei cu pantă medie - mare,
terenuri dificile de fundare.

Zonarea geotehnică
Pe baza riscurilor naturale identificate în Studiul de fundamentare geotehnic și
hidrogeologic întocmit de ing. Mihai Samoilă și care au fost prezentate în cadrul Capitolului II –
2.2. Elemente ale cadrului natural – Riscuri naturale au fost identificare următoarele zone de
alunecări:
• Zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren, practic 0 sau
redusă;
• Zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren medie;
• zone cu probabilitate de producere a alunecarilor de teren medie - mare;
• Zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren mare;
• Zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren foarte mare.
Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural și antropic
identificate pe teritoriul Orașului Onești, s-au conturat următoarele zone:
• Zone improprii amplasării construcțiilor reprezentate prin:
• zonele de curs ale rețelei hidrografice cu regim permanent cu banda de
protecție delimitată conform Legii Apelor completată cu Legea 112/2006;
• zonele inundabile aferente rețelei hidrografice cu caracter permanent;
• zonele de curs ale rețelei hidrografice cu regim nepermanent;
• zonele cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren mare - foarte
mare prezente pe versanții cu pantă mai mare de 25˚;
• zonele afectate de trasee de utilități (linii electrice, transport gaze naturale
etc);
• Zone bune de construit cu amenajări speciale, reprezentate prin:
• zonele de taluz cu pantă de maxim 25˚ unde amenajările constau din
realizarea de platforme și ziduri de sprijin;
• zonele cu drenaj insuficient unde amenajările ce urmează a fi executate
constau din lucrări de drenare a apei pluviale sau ridicarea cotei
amplasamentului construcțiilor.
• Zone bune de construit fără amenajări speciale, ocupă cea mai mare parte din
teritoriul municipiului și sunt reprezentate prin terasele cu relief plan și stabil fără
potențial de risc cu privire la fenomenele de inundabilitate.
La proiectarea fundațiilor viitoarelor construcții se vor avea în vedere următoarele
recomandări:
• Amenajarea terenului, se va face de așa manieră încât să asigure
evacuarea rapidă a apelor din precipitații către emisarii din zonă;
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•

•

Adâncime de fundare va fi cea impusă constructiv începând cu 0.90 m,
funcție de caracteristicile terenului de fundare;
Presiunea de calcul pentru dimensionarea fundațiilor va fi stabilită la faza
de proiect de execuție (P.E.) funcție de caracteristicile constructive ale
fiecărui obiectiv în parte.

Echipare edilitară
•

Gospdărirea apelor

cursurile de apă de pe teritoriul municipiului Onești sunt: Trotuș, Tazlău, Cașin (cursuri
cadastrate).
Zonele de protecție prevăzute de art. 40 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu completările și
modificările ulterioare, în scopul asigurării protecției albiilor, malurilor, construcțiilor
hidrotehnice și îmbunătățirii regimului de curgere a apelor, care trebuie figurate obligatoriu pe
planuri, se instituie pentru albia minoră a cursurilor de apă.
Lățimea zonelor de protecție în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor și a altor
lucrări hidrotehnice este prevăzută în Anexa 2 la Legea Apelor, din care:
Tabel 11 – Zone de protecție ape curgătoare

Lățimea cursului de apă
Lățimea zonei de protecție

Sub 10 m

10 – 50 m

5m

15 m

Zonele de protecție se măsoară începând de la limita albiei minore.
În zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protecție precizate anterior, este
interzisă amplasarea de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe
ale acestora. Fac excepție de la aceste prevederi, pentru zona inundabilă a albiei majore, cazurile
în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundațiilor, dimensionate corespunzător
clasei de importanță. Lucările effectuate în zona inundabilă se vor executa numai pe baza
avizului de amplasament, emis conform legii,
Din punct de vedere al lucrărilor hidrotehnice, pe raza Municipiului Onești există lucrări
în administrarea S.G.A. Bacău.
•

Alimentarea cu apă

Operator: SC Apa-Canal SA Onesti
Orasul Onesti este alimentat de sistemul principal APA SERV Bacău si se găseste la
capătul ramurii de sud.
Captarea apei
Apa de suprafată este captată din Barajul Poiana Uzului.
Volum rezervor: 90 mil. m³
Barajul a fost construit pentru captarea de apă de suprafată pentru producerea de apă
potabilă si pentru folosirea potentialului hidroenergetic. Captarea apei brute pentru productia de
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apă potabilă este posibilă la 3 niveluri, iar o turbină Francis localizată la piciorul barajului
produce electricitate folosind această apă brută.
Tratare apă
Uzina de apă Dărmănesti tratează apă din Lacul Poiana Uzului. Uzina de apă se găseste la
aproximativ 10 km în aval de baraj.
Date de bază:
• An punere în functiune: Faza I 1973
• An punere în functiune: Faza II 1975
• Capacitate proiectată Faza I, Faza II: 1500 90 l/s
• Productie curentă de apă: aproximativ 750 l/s (maximum)
Tratare apă:
• Aductiune apă brută, DN1000 – 8.500 m
• Cameră intrare & amestec
• Decantor (2 unităti circulare, diametru 45 m, suprafată totală 3.180 m2)
• Statie filtre (18 filtre rapide de nisip, total zonă filtrare = 1.000 m2)
• Facilitate apă de spălare
• Facilitate preparare, înmagazinare si dozare Al2(SO4)3 (nouă)
• Facilitate preparare, înmagazinare si dozare polimer (nouă)
• Dezinfectie finală cu clor
• Contorizare debite intrare si iesire (nou)
• Rezervor apă tratată (2 unităti, 3,000 m3 fiecare)
• Statie de pompare efluent final
Tratare a nămolului:
• Nu există
Stare curentă:
• Tehnologie: în general adecvată pentru calitatea apei brute însă este nevoie de adăugarea de
pre-oxidare si îmbunătătire a procesului de coagulare si floculare
• Starea structurilor civile: în general precară, reabilitarea este posibilă. Camera de intrare &
amestec trebuie schimbată
• Echipamente mecanice: partial recent reabilitate sau noi (în spetă pompele de efluent, unitatea
de preparare si dozare polimer, statia de preparare si dozare
Al2(SO4)3), componentele majore trebuie reabilitate sau schimbate (în spetă galeria de filtre,
facilitatea de apă de spălare, echipamentul de clorinare)
• Echipamente electrice: precar, necesară reabilitare completă
• Control proces: precar, fără control automat al procesului, debitmetrele pe intrare si iesire au
fost instalate recent
• Operare: lipsă aptitudini si întelegere a procesului, este necesară îmbunătătirea aptitudinilor
operationale
• Întretinere: adecvată, însă necesită îmbunătătire
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• Laborator: adecvat, însă este nevoie de noi dotări si modernizare
Proiecte:
• Reabilitarea Statiei de filtre (numai partea de structuri civile)
Recomandări:
• Sunt necesare lucrări de reabilitare partială / înlocuire a echipamentelor mecanice si
electrice si de control.
• Tehnologia de tratare a apei trebuie modernizată (pre-oxidare, îmbunătătirea
procesului de coagulare & floculare, automatizare etc.)
• Este necesară reabilitarea semnificativă a structurilor si clădirilor.
• Consolidarea aptitudinilor de operare.
• Îmbunătătirea controlului procesului, monitorizării si documentării (în spetă dozare
chimică si control filtre, laborator).
• Stabilirea unei proceduri viabile de întretinere (în spetă inclusiv întretinere
preventivă).
Aductiuni principale
a) Aductiune de la baraj la UTA
Lungime 8,5 km; DN 1000
Construită 1973, avarie majoră la inundatia din 2005, supratraversarea peste râu a
fost reparată
Materiale: Otel 1,7 km, Beton 6,8 km
b) Ramura nordică (UTA – Comănesti)
Refulare
Lungime 10,13 km, DN 800, construită 1974
Materiale: Otel 3,5 km, Beton 6,6 km
c) Ramura sudică (UTA – Onesti)
Conductă gravitatională, bazine de rupere de pantă încorporate
Lungime 28,64 km, DN 800/1000, construită 1974
Materiale: Otel 11 km, Beton 17,6 km
Rezervoare
Statia Cuciur
Statia existentă are o capacitate de 22.000 m³
Retea de distributie
Lungime totală 81 km, construită între 1965 – 2006
Tronson realizat din azbociment: 12 km
Populatie conectată: nu sunt date disponibile, valoare prognozată 49.000 (95%)
Recomandări:
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Schimbare tronsoane de retea învechite, corodate sau realizate din azbociment
Implementare dispozitive măsurare debit si presiune în diferite puncte de control
Înnoire continuă a altor tronsoane de retea (aproximativ 2 % /an)
Intensificarea programului de reducere a pierderilor
Balanta apei indică pierderi relativ mari între 28 si 42 % (mediu 33 %).
Operare si întretinere
Sistemul este bine operat. Lucrările de întretinere sunt în general bine realizate. Pentru
segmentele vechi si corodate (conducte, pompe, vane etc.), atingerea conditiilor de igienă si
curătare este imposibilă, fiind necesară reabilitarea succesivă a acestora
•

Canalizare

În Municipiul Oneşti există un sistem combinat de canalizare şi ape pluviale. Lungimea
sistemului de canalizare combinat este de 140.000 m iar a celui de ape pluviale de 40.000 m.
Populatie conectată:
În prezent, 47.000 locuitori sunt racordati la reteaua de canalizare
Racorduri case:
Numărul de racorduri nu a fost furnizat.
Diametre, material, vârstă:
Reteaua de canalizare existentă cuprinde colectoare cu diametru până la 800 mm
Colectoare principale, puncte de deversare
Colectorul principal deversează în Statii de epurare,una municipală si una industrial tot pentru
apa uzată
menajeră localizată în partea sudică a Onesti-Javreni.
Alte structuri (bazine retentie etc.):
Există două puncte de deversare în retea pentru apă pluvială si două pentru canalizare mixtă.
Tratarea apelor uzate
1. Statia de epurare pentru ape uzate menajere din Onesti este proiectată pentru tratare
mecanică si biologică. Apa uzată tratată este deversată în Râul Trotus.
An construire: 1959
Tratare mecanică si biologică:
Grătare rare (2 linii)
Deznisipator (2 linii)
Separator grăsimi (2 linii)
Decantor primar (8 Bazine IMHOFF)
Statie de pompare
Biofiltru (8 linii)
Decantor secundar
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altele
Bazin dezinfectie - clor (1 linie)
Situatia încărcărilor:
Qmed., existent = 8.166 m³/zi
CBO5, o, exist = 261 kg/zi
Tratare a nămolului
Fermentare la rece (8 Bazine IMHOFF)
Pat uscare nămol
Fără alte informatii
2. Statia de epurare pentru ape uzate menajere a regiunii industriale este proiectată doar pentru
tratare mecanică.
An construire: 1976
Tratare mecanică:
Grătare rare (2 linii)
Deznisipator (2 linii)
Separator grăsimi (2 linii)
Statie de pompare
Decantor primar (1 bazin)
Situatia încărcărilor:
Qmed., existent = 2.900 m³/zi
CBO5, o, exist = 101,5 kg/zi
Situatia componentelor procesului existent:
Tehnologie: învechită, insuficientă
Stare constructii: precar, reabilitarea nu este posibilă
Echipamente mecanice: precar
Echipamente electrice: precar
Operare: precar
Întretinere: precar
Tratare biologică:
Tehnologie: învechită, supraîncărcata, fără îndepărtareaazotului
(apă menajeră)
fără tratare biologică
(apă uzată industrială)
Stare constructii: precar, în special partea de apă menajeră
Echipamente mecanice: precar, în special partea de apă menajeră
Echipamente electrice: precar, în special partea de apă menajeră
Operare: personal educat
Întretinere: fără informatii
Tratare a nămolului:
Tehnologie: nu există multe informatii
Recomandare:
Reabilitare constructii si echipamente mecanice si electrice
69

Modificare pentru îndepărtarea azotului (apă menajeră)
Este necesară modificarea pentru tratarea biologică a apei menajere industriale
Alternativă: îndepărtarea ambelor statii vechi si construirea unei statii de epurare

•

Probleme de mediu
•

Situația existentă

Aer:
Sursele fixe de poluare ale aerului la nivelul municipiului Onești se regăsesc în:
• Industrie;
• Lucrările de construcții – emisii de pulberi;
• Stațiile de preparare a betoanelor – emisii de pulberi;
• Încălzirea spațiilor de locuit, comerciale, instituționale;
• Prepararea hranei (mijloace proprii și unități specializate);
• Servicii (spălătorii, service auto și aparatură electronică, distribuție gaze
naturale și produse petroliere, etc.);
Aceste surse generează o gamă de poluanți atmosferici comuni majorității, care se
constituie la rândul lor în categoria poluanților tipic urbani. Aceșta sunt formați dintr-un complex
de substanțe sub forma de aerosoli și gaze, cu efecte negative atât prin acțiune singulară, cât și
sinergică.
Majoritatea poluanților gazoși generați de sursele urbane și anume: oxizi de sulf, oxizi de
azot, oxizi de carbon, compuși organici volatili au natură acidă, contribuind la acidifierea nu
numai a atmosferei, ci și a tuturor celorlalte componente ale mediului natural și artificial. Unii
dintre acești poluanți primari conduc, datorită apei din atmosferă și reacțiilor fotochimice, la
formarea unor poluanți secundari, dintre care în primul rând oxidanții fotochimici (ozon,
peroxiacetilnitrat, apă oxigentă, acid formic, etc.) acidul sulfuric și acidul azotic, cu un grad de
agresivitate ridicat.
Agresivitatea poluanților urbani primari și secundari se manifestă nu numai asupra
sănătății umane, prin creșterea morbidității și mortalității, ci și asupra construcțiilor civile și
industriale. Astfel, aerosolii solizi și lichizi, precum și gazele acide și puternic oxidante
determină creșterea substanțială a ratei de coroziune și de degradare a materialelor: beton, metal,
sticlă, lemn, cauciuc, vopsele, etc.
Aceasta are drept consecință apariția unor daune importante asupra mediului urban
construit: locuințe, instituții, străzi, monumente arhitectonice, opere de artă, etc. Efectul acestor
daune se resfrânge, desigur, tot asupra factorului uman, nu numai în plan economic (cheltuieli de
întreținere, restaurare, conservare) ci și în plan psihic și moral, atât la nivelul individului, cat și la
cel al societății.
Vegetația este un alt factor asupra căruia se repercutează în mod direct poluarea
atmosferei. În marile aglomerări urbane nu se pune problema plantelor de cultură pentru că
daunele să fie privite din punct de vedere economic, se iau însă în considerare spațiile verzi,
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plantele ornamentale, parcurile atât de necesare populației. Acestea reprezintă un element
deosebit de important în menținerea echilibrului fizic și psihic și așa alterat prin îndepartarea tot
mai gravă a citadinului de natură.
Atunci când în interiorul sau în apropierea zonelor urbane este dezvoltată activitatea
industrială și agricolă, asa cum era situația municipiului Onești, potențialul de stres chimic al
atmosferei crește evident, atât prin aportul de poluanți comuni cu cei tipic urbani, cât și prin
generarea de poluanți specifici surselor industriale și agricole.
Din cele de mai sus se desprinde faptul că menținerea calității atmosferei între limite
acceptabile, cu tendința de aducere la parametrii naturali constituie o linie strategică esențială a
unui program de management al mediului într-o zonă, program al cărui scop constă în
recontrucția ecologică a zonei și asigurarea dezvoltării sale durabile.
Devoltarea urbanistică a Municipiul Onești, ca parte componentă a programelor generale
de utilizare a teritoriului la diferite scări (locală, regională, națională) trebuie să se înscrie în
cerințele și în structura programelor de management al mediului. Dezvotarea durabilă nu poate fi
realizată decât dacă orice activitate umană, de la asigurarea condițiilor civilizate ale existenței
cotidiene (încălzire, hrană, îngrijirea sănătății, dezoltare spirituală, etc.) până la activitățile de
folosire a resurselor și de producere a bunurilor materiale, este privită prin prisma integrării sale
ecologice.
În mod particular în ceea ce privește dezvoltarea urbană propriu-zisă, integrarea sa
ecologică înseamnă a realiza un echilibru între rezolvarea cerințelor individuale și de grup ale
comunității umane și protecția acestei comunitati și a mediului său de viață la agresiunea
agenților poluanți.
Principala sursă de poluare a aerului în municipiul Onești este industria, care este
reprezentată prin existența Platformei Industriale Borzești unde își desfășoară activitatea firme
precum CHIMCOMPLEX S.A., RAFO S.A., CAROM S.A, ELECTROCENTRALE
BORZEȘTI etc.
Chimcomplex este unul din cei mai importanți fabricanți de produse chimice din
România, care în prezent deține o structură de producție cu două grupe de instalații din care una
pentru fabricarea produselor anorganice de bază (clorosodice și cloruri anorganice) și cealaltă
pentru produse organice (solvenți, alchilamine și protecția plantelor).
Chimcomplex este parte a Grupului S.C.R. – Serviciile Comerciale Române, cel mai
puternic grup industrial din România.
RAFO S.A. Onești este una din principalele rafinării de petrol din țară, intrând în
categoria rafinăriilor mari alături de Petrobrazi Ploiești, Arpechim Pitești, Petrotel Ploiești și
Petromidia Năvodari. Principalele produse petroliere realizate sunt: benzinele, motorinele,
propanul, gazul petrolier lichefiat – GPL, păcură, cocsul de petrol, propilena și sulful de petrol.
S.C. CAROM S.A. Onești, este unicul combinat de cauciuc sintetic din țară, devenit
sucursală a S.C. Energy Bio Chemicals S.A. din 2008.
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Noxele provenite de pe platforma industrială a orașului au efecte negative asupra
vegetației spontane sau cultivate și în zonele limitrofe se manifestă asupra pomilor fructiferi și
culturilor.
Surse mobile de poluare a aerului
Transportul are un rol important în dezvoltarea economico-socială a municipiului Onești
și reprezintă unul din cei mai importanți poluatori ai mediului înconjurător. Efectele poluanților
proveniți de la autovehicule sunt la fel de grave ca și cele ale activităților industriale și acestea
sunt:
• Poluarea legată de circulația mijloacelor de transport, ca urmare a emisiilor
de substanțe poluante rezultate în urma consumului de combustibil, a
zgomotului și a antrenării particulelor de praf aflate pe carosabil;
• Antrenarea de pericole grave pentru om și mediu, generate de lipsa de
securitate a transporturilor sau de conținutul mărfurilor transportate
(substanțe inflamabile, toxice).
Municipiul Onești, reprezintă nodul de intersecție al căilor de comunicație, rutiere și
feroviare, astfel:
Trafic feroviar
Principalele legături feroviare sunt:
• spre vestul tării – Comănești – Tg. Mureș, Comănești – Miercurea Ciuc –
Brașov, spre sud – Adjud – Focșani – Buzău – București
• spre nord – Adjud – Bacău – Roman – Suceava, spre est – Adjud – Bacău –
Roman – Iasi.
Traficul rutier
Municipiul Onești este amplasat la intersecția a două drumuri naționale, DN 11 Bacău –
Onești – Brașov (E 574) și DN 11 A Onești – Adjud cu continuitate DN 12 A Onești - Comănesti
– Miercurea Ciuc și acces la DN 2 (E 85). Drumul județean DJ 115 face legătura între Onești și
Cașin. Aceste căi de comunicație fac legătura atât cu teritoriul înconjurător, cât și cu principalele
zone ale județului și ale țării.
Rețeaua de străzi a municipiului are o lungime totală de 99 km, din care:
• 56,57 km - îmbrăcăminți asfaltice;
• 26 km – beton ciment;
• 0,560 km – pavate;
• 0,940 km – pavate cu bolovani de râu;
• 15,530 km – balastate.
Creșterea parcului auto, a mobilității, schimbarea structurii deplasărilor efectuate pe
teritoriul municipiului, schimburile cu teritoriul de influență, lipsa locurilor de parcare, nivelul
traficului de tranzit poluant sunt elemente care necesită a fi luate în calcul în evidențierea
surselor mobile de poluare a atmosferei.
Traficul determină eliminarea în atmosferă a poluanților gazoși și solizi (particule), dintre
care cei mai importanți sunt: monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), oxizii de
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azot (NOx), hidrocarburi volatile (COV), dioxid de sulf (SO 2) și compuși ai plumbului (Pb).
Odată ajunși în atmosferă, în funcție de condițiile meteorologice, acești poluanți participă la o
serie de reacții fotochimice, care contribuie la formarea ozonului de atmosferă joasă, una din
noxele cele mai periculoase, producând dificultăți de respirație și afecțiuni pulmonare.
Sursele mobile de poluare a aerului împraștie la distanțe mult mai mari decât sursele fixe,
diverși poluanți. În această categorie intră: mijloacele de transport rutier, pe cale ferată, naval și
aerian.
Împrăștierea poluanților este întotdeauna influențată de mișcarea aerului, care se
realizează din cauza diferențelor de temperatură existente în două regiuni adiacente.
Temperatura modifică densitatea aerului, producând curenți orizontali, verticali, sau
vârtejuri (turbioane).
Dacă sursele sunt în apropiere, între ele zona suferă impurificarea cu ambii poluanți.
Împrăștierea poluanților depinde și de starea de agregare, iar la particulele solide și lichide și de
mărimea particulelor. Astfel, particulele solide vor cădea mai repede, cu cât diametrul și
densitatea lor sunt mai mari, cele lichide vor cădea la distanță mai mare, diametrul mare
favorizând caderea, iar gazele vor fi transportate la distanța cea mai mare poluând o arie mult
mai mare.
Cele mai frecvente situații de poluare din cauza traficului care conduc la afectarea
sănătății populației sunt expunerile pe termen scurt (de ordinul zecilor de minute) la concentrații
mari. Totuși, nu sunt de neglijat nici expunerile pe termen lung la concentrații moderate, în
special atunci când sunt implicați poluanți cu grad ridicat de toxicitate (plumbul, care are și
proprietatea de a se acumula în organism).
Dat fiind că emisiile de poluanți de la autovehicule au loc aproape de nivelul solului,
impactul maxim al acestora asupra calității aerului are loc (exceptând axa căii) în proximitatea
căii de trafic la nivelul respirației umane (înălțimea efectivă de emisie este de circa 2 m). O
stradă circulată este asimilată unei surse liniare în apropierea solului.
Nivelul concentrațiilor de poluanti generate de traficul rutier depinde de trei categorii de
factori:
• Intensitatea traficului și tipurile de autovehicule;
• Configurația stadală (largimea, orientarea față de vânturile dominante,
înălțimea și conformarea fronturilor de clădiri care o mărginesc);
• Condițiile meteorologice de dispersie a poluanților.
Astfel, din punct de vedere al traficului, zonele cele mai expuse sunt de-a lungul arterelor
cele mai intens circulate și în apropierea intersecțiilor. Situația se agravează atunci când în trafic
sunt implicate autovehicule de capacitate mare (autobuze, camioane) și / sau autovehicule vechi
întreținute necorespunzător. Alte zone puternic expuse sunt cele care atrag în parcări și pe
străzile laterale un număr important de autovehicule: centre comerciale, stadioane, instituții,
centre culturale și de agrement.
Configurația și orientarea străzilor reprezintă elemente foarte importante din punct de
vedere al nivelului pe care îl pot atinge concentrațiile de poluanți. Astfel, cea mai defavorabilă
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situație o prezintă străzile de tip canion, adică acele străzi care, pe o lungime semnificativă, sunt
mărginite de construcții înalte, în front închis. Aceste străzi dispun de condiții defavorabile
dispersiei poluanților emisi în apropierea solului, dispersia laterală fiind limitată la distanța dintre
cele două șiruri de clădiri, iar cea verticală redusă de absența, în general, a curenților convectivi.
Situația se accentuează în cazul în care vântul are viteza, iar direcția acestuia nu este orientată în
lungul străzii.
Condițiile meteorologice au o influență deosebită asupra concentrațiilor. Astfel, situațiile de
circulație redusă a maselor de aer (calm, vânt cu viteze mici) și de stabilitate atmosferică (în
special inversiuni termice) determină creșteri accentuate ale concentrațiilor de poluanți generați
de traficul rutier. Situațiile de ventilație naturală slabă însoțite de inversiune termică sunt asociate
cu înălțimi de amestec reduse (de ordinul a cateva sute de metri). Dispersia poluanților emiși în
stratul de inversiune este diminuată atât de ventilația orizontală redusă, cât și amestecul vertical
diminuat.

•

Apele de suprafață:

Corpul de apă Trotuş (confluenţa Valea Rece - confluenţa Urmeniş) este evaluat prin
intermediul unei singure secţiuni de control, Trotuş - Ghimeş Făget
Evaluarea stării ecologice a corpului de apă
Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcţie de integrarea realizată de
aplicaţia informatică ARQ pentru elementele biologice monitorizate, fitobentos şi
macronevertebrate, el având o stare finală foarte bună (FB), determinată de ambele elemente
biologice monitorizate.
Evaluarea stării corpului de apă pe baza elementelor fizico - chimice suport a evidenţiat o
stare bună a corpului de apă (B).
Evaluarea stării corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o stare bună a
corpului de apă (B).
Evaluarea stării chimice a corpului de apă - întrucât la screening-urile realizate în anii
anteriori, corpul de Trotuş (confluenţă Valea Rece – confluenţă Urmeniş), prin secţiunea de
monitorizare, a înregistrat o stare chimică bună, pentru anul 2011 nu s-a prevăzut monitorizarea
în Manualul de Operare al Laboratoarelor pentru această categorie de substanţe.
Starea ecologică finală: Integrarea elementelor biologice cu elementele fizico-chimice suport
a determinat o stare ecologică bună (B).
Corpul de apă Trotuş (confluenţă Urmeniş - confluenţă Tazlău) este evaluat prin
intermediul a 2 secţiuni de control, Trotuş - aval Dărmăneşti şi Trotuş - amonte Târgu Ocna.
Evaluarea stării ecologice a corpului de apă
Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcţie de integrarea realizată de
aplicaţia informatică ARQ pentru elementele biologice monitorizate, fitobentos şi
macronevertebrate, el având o stare finală bună (B), determinată macronevertebrate.
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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 nutrienţi şi condiţii de
oxigenare.
Evaluarea stării corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o stare foarte bună
a corpului de apă (FB).
Evaluarea stării chimice a corpului de apă: întrucât la screening-urile realizate în anii
anteriori, corpul de Trotus (cfl. Urmeniş – cfl. Tazlău), prin secţiunea de monitorizare, a
înregistrat o stare chimică bună, pentru anul 2011 nu s-a prevăzut monitorizarea în Manualul de
Operare al Laboratoarelor pentru această categorie de substanţe.
Starea ecologică finală: Integrarea elementelor biologice cu elementele fizico-chimice suport
a determinat o stare ecologică moderată (M).
Corpul de apă Trotuş (confluenţă Tazlău - confluenţă Siret) este evaluat prin intermediul
a 2 secţiuni de control, Trotuş - Vrânceni şi Trotuş - Adjud.
Evaluarea stării ecologice a corpului de apă
Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcţie de integrarea realizată de
aplicaţia informatică ARQ pentru elementele biologice monitorizate, fitoplancton şi
macronevertebrate, el având o stare finală bună (B), determinată fitoplancton.
Evaluarea stării corpului de apă pe baza elementelor fizico - chimice suport a evidenţiat o
stare bună a corpului de apă (B).
Evaluarea stării corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o stare foarte bună
a corpului de apă (FB).
Evaluarea stării chimice a corpului de apă: întrucât la screening-urile realizate în anii
anteriori, corpul de Trotuş (cfl. Tazlău – cfl. Siret), prin secţiunea de monitorizare, a înregistrat
o stare chimică bună, pentru anul 2011 nu s-a prevăzut monitorizarea în Manualul de Operare al
Laboratoarelor pentru această categorie de substanţe.
Starea ecologică finală: integrarea elementelor biologice cu elementele fizico-chimice suport
a determinat o stare ecologică bună (B).
Corpul de apa Oituz (Oituz) este evaluat prin intermediul unei singure secţiuni de control,
Oituz – amonte Oneşti.
Evaluarea stării ecologice a corpului de apă
Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcție de integrarea realizată de
aplicaţia informatică ARQ pentru elementele biologice monitorizate, fitobentos şi
macronevertebrate, el având o stare finală bună (B), determinată de ambele elemente biologice
monitorizate.
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 salinitate şi nutrienţi.
Evaluarea stării corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o stare foarte bună
a corpului de apă (FB).
Evaluarea stării chimice a corpului de apă: întrucât la screening-urile realizate în anii
anteriori, corpul de Oituz (Oituz), prin secţiunea de monitorizare, a înregistrat o stare chimică
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bună, pentru anul 2011 nu s-a prevăzut monitorizarea în Manualul de Operare al Laboratoarelor
pentru această categorie de substanţe
Starea ecologică finală: integrarea elementelor biologice cu elementele fizico-chimice suport
a determinat o stare ecologică moderată (M).
Corpul de apă Caşin (Caşin) este evaluat prin intermediul unei singure secţiuni de control,
Caşin - amonte Oneşti.
Evaluarea stării ecologice a corpului de apă
Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcţie de integrarea realizată de
aplicaţia informatică ARQ pentru elementele biologice monitorizate, fitobentos şi
macronevertebrate, el având o stare finală bună (B), determinată macronevertebrate.
Evaluarea stării corpului de apă pe baza elementelor fizico - chimice suport a evidenţiat o
stare bună a corpului de apă (B).
Evaluarea stării corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a evidenţiat o stare foarte bună
a corpului de apă (FB).
Evaluarea stării chimice a corpului de apă: întrucât la screening-urile realizate în anii
anteriori, corpul de Caşin (Caşin), prin secţiunea de monitorizare, a înregistrat o stare chimică
bună, pentru anul 2011 nu s-a prevăzut monitorizarea în Manualul de Operare al Laboratoarelor
pentru această categorie de substanţe.
Starea ecologică finală: Integrarea elementelor biologice cu elementele fizico-chimice suport
a determinat o stare ecologică bună (B).
În ceea ce privește monitoringul pentru zone vulnerabile la nutrienți, conform Manualului de
operare pentru anul 2011 la nivelul judeţului Bacău au fost monitorizate 7 secţiuni de râu, situate
pe 5 cursuri de apă:
Tabel 17 – Secțiuni de râu monitorizate

Cursul de apă
Secţiunea
râu Bistriţa
Aval lac Agrement Bacău
râu Bistriţa
Aval Bacău
râu Siret
Galbeni
râu Trotuş
Amonte Târgu Ocna
râu Trotuş
Vrânceni
râu Oituz
Amonte Oneşti
pârâu Urmeniş
Comăneşti
În sinteza anuală s-a realizat interpretarea datelor conform prevederilor Directivei
Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării
cauzate de nitraţi proveniţi din surse agricole, HG 964/13.10.2000 (MO 526/25.10.2000) privind
aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din
surse agricole.
Încadrarea în clase de calitate a zonelor vulnerabile – grupa de indicatori – nutrienţi este
prezentată în tabelul următor:
Tabel 18 – Încadrare în clase de calitate a zonelor vulnerabile

Râu/pârâu

Secţiune

Încadrare funcţie de NO3-

Încadrare
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Galbeni
Aval Lac
Agrement
BISTRIŢA
Bacău
Aval Bacău
Amonte Tg.
Ocna
TROTUŞ
Vrânceni
Amonte
OITUZ
Oneşti
URMENIŞ Comăneşti
SIRET

globală
Concentraţia
Concentraţia Concentraţia
Grupa de
maximă
medie
maximă
indicatori
anuală
anuală
anuală
NUTRIENŢI
(mg NO3(mg N/dm3)
(mg N/dm3)
/dm3)
2
1,170
2,23
9,874
2

1,002

1,66

7,368

2

1,253

2,33

10,317

3

1,007

1,36

6,035

2

1,108

1,73

7,647

2

1,130

1,81

8,001

3

1,498

2,16

9,551

În urma analizelor efectuate s-a constatat că toate secțiunile încadrate în categoria zone
vulnerabile la nitrați au înregistrat concentrații sub limita maximă admisă de 50 mg NO3-/dm3,
respectiv 11,3 mgN/dm3 prevăzută de Directiva Consiliului 91/676/CEE.
Calitatea apelor subterane înregistrează puncte critice în zona platformei industriale
Bârzeşti, în restul teritoriului apa având caracteristici normale.
Prin laboratoarele specializate ale poliției sanitare și ale operatorului de apă se realizează
prelevări şi analize sistematice ale calității apei.
Calitatea apei potabile este bună, tipul sursei de alimentare fiind lac de acumulare (Lacul
Poiana Uzului) respectiv Barajul Dărmăneşti situat în amonte de municipiul Oneşti (râul Uz –
Valea Uzului).
În municipiul Onești există un număr de aproximativ 115 fântâni și 5 cișmele, calitatea apei
fiind monitorizată anual de Primăria municipiului Onești, conform H.G. nr. 974/2004 și a Legii
nr. 458/2002, în 6 puncte.
•

Apele subterane:

Deşi s-au înregistrat depăşiri ale indicatorilor: sulfaţi, amoniu, cloruri, nitriţi şi fosfaţi, corpul
de apă subterană ROSI03, din cauza numărului mare de indicatori analizaţi, se încadrează în
stare chimică bună, după toţi indicatorii analizaţi.
Conform Manualului de Operare pentru anul 2011, în cadrul corpului de apă subterană
ROGWSI03, au mai fost monitorizaţi o serie de parametrii fizici-chimici, care nu intră în
evaluarea stării chimice, deoarece nu au stabilite valori de prag, cum sunt:
• Regim termic şi acidifiere: temperatura, pH;
• Indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat (OD);
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•

•
•

•

Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, alcalinitatea totala, duritate
totală, reziduu fix, bicarbonaţi (HCO3 -), sodiu (Na+), potasiu (K+); calciu (Ca2+);
magneziu (Mg2+), Fier total (Fe2+ + Fe3+);
Poluanţi specifici - Metale: Arseniu (As3+), Cadmiu (Cd), Molibden (Mo 3+),
Argint (Ag2+), Staniu (Sn), Mercur (Hg), Plumb (Pb);
Poluanţi specifici - micropoluanţi organici: antracen, benzen, benzo(a)piren,
clorfenvonfos, clorpirifos, diclormetan, triclormetan, endosulfan, fluoranten,
hexaclorbenzen, hexaclorbutadienă, gama-HCH, tricloretilena, naftalina,
p,p’DDT, pentaclorbenzen, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, simazin, suma de
PAH, tetracloretilena, 1,2,3-triclorbenzen, 1,2,4-triclorbenzen.

Apa potabilă:

Calitatea apelor subterane înregistrază puncte critice în zona platformei industriale Bârzeşti,
în restul teritoriului apa având caracteristici normale.
Prin laboratoarele specializate ale poliţiei sanitare şi ale operatorului de apă se realizează
prelevări şi analize sistematice ale calităţii apei.
Calitatea apei potabile este bună, tipul sursei de alimentare fiind bazin de acumulare,
respectiv Barajul Dărmăneşti situat în amonte de municipiul Oneşti (Valea Uzului).
În perioada ianuarie – iunie 2010, calitatea apei a fost urmărită în 6 secţiuni de supraveghere.
Calitatea apei râurilor este influenţată de gradul de epurare a apelor uzate avacuate de către
operatorii economici. Calitatea râului Siret este influenţată de activitate de pe platformele
industriale din municipiile Roman şi Bacău, iar calitatea râului Bistriţa este afectată de activitatea
de pe platformele industriale din municipiile Piatra Neamţ şi Bacău. În ce priveşte râul Trotuş au
impact asupra calităţii apei platformele industriale Oneşti – Borzeşti, Grup Zăcăminte Moineşti
şi Comăneşti, cu aport al apelor menajere provenite de la staţiile de epurare ale oraşelor Tg. Ocna
şi Slănic Moldova.
•

Apele uzate:

În anul 2011 municipiul Oneşti dispunea de o reţea de canalizare menajeră de 34,74 km,
ceea ce înseamna că doar 0,35 % din trama stradală avea în paralel şi canalizare menajeră /
pluvială. În anul 2011 cartierele Slobozia, Belci, Borzeşti, Lanul Gării, cartiere cu aspect
rural, nu beneficiau de reţea de canalizare.
Procentual populaţia racordată la reţeaua de canalizare depăşea 90%, însă acest fapt se
datora concentrării populaţiei urbane pe metrul pătrat şi numărului mic de locuitori din
zonele cu aspect rural.
În anul 2011 Primăria Municipiului Oneşti avea în derulare următoarele proiecte:
• Branşamente reţea de apă cartier Slobozia;
• Alimentare cu apă în cartierul Borzeşti;
• Canalizare menajeră în cartierele Buhoci, 6 Martie, Cuciur.
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•

Biodiversitatea:
Amenințările directe asupra biodiversității se consideră :
• conversia terenurilor;
• dezvoltarea infrastructurii;
• extinderea și dezvoltarea așezărilor umane;
• supraexploatarea resurselor naturale;
• poluarea;
• speciile invazive;
• schimbările climatice.

Conversia terenurilor
Conversia terenurilor în scopul dezvoltării urbane, industriale, agricole, turistice sau
pentru transport, reprezintă cauza principală a pierderii de biodiversitate, ducând la degradarea,
distrugerea și fragmentarea habitatelor.
Dezvoltarea infrastructurii
Intensificarea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii (extinderea rețelelor de
transport urban în comun, reabilitarea drumurilor județene, extinderea/înlocuirea rețelelor
electrice, de gaze, de alimentare cu apă, telefonie etc) fără măsuri pentru diminuarea/eliminarea
impactului asupra biodiversității poate fi considerată principala amenințare la adresa
biodiversității, în contextul dezvoltării economice actuale.
Extinderea și dezvoltarea așezărilor umane
Fragmentarea habitatelor apare și atunci când există aglomerări mari de locuințe, dar și în
cazul celor izolate, datorită construcției suplimentare de căi de acces și utilități. Construirea
haotică, fără respectarea unei strategii de urbanism coerentă și consecventă conduce la utilizarea
nejudicioasă a zonelor destinate pentru construcții și extinderea acestora în detrimentul celor
naturale.
O presiune foarte importantă este exercitată asupra biodiversității din ariile naturale
protejate cu potențial turistic, unde pe lângă construcțiile rezidențiale se dezvoltă și construcții cu
destinație sezonieră.
Supraexploatarea resurselor naturale
Exploatările necontrolate de resurse minerale (în cariere, balastiere) pot duce la poluarea
apelor de suprafață, a solului chiar și la emisii în atmosferă care toate au impact negativ asupra
biodiversității.
Poluarea
Principalele noxe care au determinat modificări în structura și calitatea biocenozelor în
zona Municipiului Onești sunt cele evacuate în atmosferă, apă și sol și anume: pulberile cu
metale grele, compuși de sulf și azot, produsele petroliere, alte substanțe organice și organisme.
Aceste substanțe impurificatoare au – separat sau concomitent – influențe dăunătoare
asupra organismelor care se produc fie prin acțiune directă, fie pe cale indirectă, prin modificarea
unor parametrii externi sau interni.
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Astfel, poluarea atmosferei cu SO2 duce la formarea ploilor acide al căror efecte directe –
în timp – sunt de acidifiere a solului și de solubilizare a metalelor grele. Aceste efecte directe au
repercusiuni indirecte asupra fertilității solului și asupra productivității plantelor care se dezvoltă
pe sol.
Metalele grele au un timp de înjumătățire de circa 20 de ani. În organismul animalelor
metalele grele se acumulează la nivele mult superioare determinărilor din mediu.
Tot un exemplu de acțiune indirectă este reproducerea fotosintezei ca efect al poluării
atmosferice cu pulberi și gaze; acești poluanți reduc intensitatea radiației luminoase care ajunge
la nivelul frunzelor; paralel are loc mărirea incidentei radiațiilor difuze care produc încălzirea
plantelor și solului. Rezultatul celor două acțiuni se traduce prin reducerea intensității
fotosintezei și creșterea transpirației, fenomene care în final conduc la perturbări în dezvoltarea
plantelor, scăderea productivității și îmbătrânirea precoce.
Poluarea mediului se traduce prin efecte de amploare diferită în funcție de o serie de
factori externi sau interni care influențează condițiile de viată și reacția organismelor vii.
Astfel, plantele și animalele afectate de poluarea atmosferică se afla de obicei în zonele
influențate de dispersia poluanților, proces care depinde în principal de direcția vânturilor
dominante.
Printre factorii interni, caracteristici speciei și indivizilor și care condiționează reacția la
poluarea mediului se numără stadiul de dezvoltare (organismele tinere sunt întotdeauna mai
sensibile) starea fiziologică, zestrea genetică. Comportându-se ca bioindicatori sensibili pentru
gradul real de poluare, unele specii reacționează cu rapiditate la prezența și amploarea noxelor.
De aceea în studiul efectelor biologice ale poluării mediului, măsurătorile de noxe au
valoare doar în măsura în care pot fi corelate cu reacțiile plantelor și animalelor.
Deoarece animalele au capacitatea de a se deplasa depărtându-se de sursa de poluare și
având în vedere ca diversitatea biologică a zonei este legată de prezența „covorului verde‖
format din specii ierboase și lemnoase vegetația este cea care răspunde cel mai evident la
schimbarea condițiilor de mediu.
Calitatea atmosferei în municipiul Onești este afectată de poluanți emiși de surse de tip
industrial și de tip urban, la niveluri ce depășesc limitele pentru protecția receptorilor: populația,
mediul natural și mediul construit.
Alte surse urbane care afectează calitatea atmosferei sunt și traficul rutier respective
sistemele de încălzire urbană rezidențiale (sisteme proprii și centrale termice de bloc sau scara),
instituționale și industriale precum și emisiile de la depozit de deșeuri menajere neconform.
Principalele presiuni exercitate de traficul urban sunt legate de poluarea fizico - chimică
prin produse petroliere, funingine, gaze de ardere (SO2, NOx), particule și plumb.
Arealele în care se manifestă influențele dăunătoare ale poluării sunt circumscrise pe raza
a 1 pana la 5 km în jurul sursei de poluare. Din punct de vedere al florei aceste areale se
caracterizează prin:
• Reducerea numărului de specii paralel cu creșterea numărului de indivizi din
speciile invazive și rezistente, mai puțin valoroase;
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Modificări anatomice și fiziologice la nivel individual care merg până la moartea
plantei.
Poluanții acționează la nivel individual prin producerea de modificări anatomice și
fiziologice.
Modificările anatomice constau în apariția de peste și leziuni pe frunze, instalarea unei
cloroze difuze și persistente ca semn de îmbătrânire precoce, distrugerea stamatelor. Efectele
anatomice sunt însoțite de modificări fiziologice importante care perturba procesul de
transpirație, respectiv și absorbție a dioxidului de carbon. Intensificarea fotosintezei scade
datorită reducerii cantității de clorofilă și este afectat sistemul enzimatic.
Pomii fructiferi, arborii răspândiți în zona Municipiului Onești sunt vulnerabili la
poluare, sensibilitatea lor manifestându-se prin nanismul de uscarea frunzelor, calitatea fructelor
fiind doar rareori influențată.
Specii invazive
Speciile invazive pot cauza pierderi majore de biodiversitate, putând determina, în unele
cazuri, eliminarea speciilor native ce ocupa aceeași nișă ecologică. Când speciile care dispar sunt
de interes economic, pierderea de biodiversitate este însoțită și de pierderi economice
substanțiale.

Schimbările climatice
Temperatura medie globală a crescut în ultimul secol cu 0.74°C. Oamenii de știință
afirmă că aceasta este cea mai ascendentă tendință din istoria planetei. Actualele prognoze arată
că trendul va continua și chiar se va accelera. Cele mai optimiste estimări indică faptul că
Pământul s-ar putea încălzi pe parcursul secolului XXI cu 3°C. Cercetătorii recunosc acum că
majoritatea schimbărilor produse de gazele cu efect de seră au drept cauza factorul antropic.
Gazele respective, cel mai important dintre ele fiind dioxidul de carbon, rețin căldura în
atmosferă, rezultând creșterea în ansamblu a temperaturilor globale care sunt susceptibile să
deturneze modelele climatice obișnuite. Într-o ierarhie a ultimilor 150 de ani, cei mai călduroși
au fost ultimii 11. Încălzirea a afectat deja toate continentele și oceanele.
•

Deșeuri:

Managementul deșeurilor din Municipiul Onești, județul Bacău presupune colectarea,
transportul, tratarea, reciclarea sau eliminarea materialelor care au devenit deșeuri. În cadrul
acestor activități se include și prevenirea generării deșeurilor.
Principalele tipuri de deșeuri rezultate din activitățile menajere și industriale desfășurate în
Municipiul Onești sunt:
• Deșeuri menajere produse de cca. 49226 locuitori.
• Deșeuri stradale rezultate de la salubrizarea căilor publice și a spațiilor verzi.
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•

Deșeuri industriale și asimilabile cu deșeurile menajere rezultate din unitățile
industriale, comerciale, de învățământ, alimentație publică, gospodărie comunală,
sanitare, etc.
Gestionarea acestora presupune colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea, inclusiv
monitorizarea depozitelor de deșeuri după închidere.
Operatorul de salubritate care realizează colectarea și transportul deșeurilor la depozite în
vederea eliminării, pentru Municipiul Onești este S.C. SERVSAL Onești, ce are ca obiect de
activitate colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor menajere.
Eliminarea deșeurilor industriale este sarcina fiecărui producător în parte, cu mijloace proprii
sau pe baza de contract cu operatorul de salubritate care transportă la haldele industriale proprii
sau la halda care deservește municipiul.
Deșeuri periculoase
Prin natura lor, deșeurile periculoase au cel mai mare impact potențial asupra mediului
înconjurător și sănătății populației. Având în vedere proprietățile lor specifice (de exemplu:
inflamabilitate, corozivitate, toxicitate etc), gestionarea deșeurilor periculoase necesită o
abordare specială.
Deșeurile periculoase sunt definite ca fiind acele deșeuri cu unul sau mai mulți
constituenți cu proprietăți explozive, oxidante, inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene,
corosive, infecțioase, teratogene, mutagene sau ecotoxice. Aceste proprietăți le fac periculoase
fie ca atare, fie în contact cu alte substanțe sau în cursul depozitării.
Metode frecvent utilizate pentru colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase sunt:
• colectarea mobilă cu ajutorul unor mașini speciale. Acest sistem de colectare se
desfășoară sub controlul unui operator de serviciu de salubritate. Există două variante de
colectare: prin orare de colectare specifice pentru fiecare zonă în parte sau la cerere
• puncte de colectare comunale fixe sau mobile
• sisteme de returnare, organizate de distribuitori sau producători, în special pentru
acumulatori uzați, deșeuri provenite din uleiuri și medicamente.
Începând cu data de 1 iulie 2007 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 1907/2006 (REACH),
conform căruia agenții economici producători și importatori de substanțe chimice au obligația să
se preînregistreze la Agenția Europeana pentru Chimicale.
În prezent, la nivelul județului Bacău deșeurile periculoase, ca parte din deșeurile menajere și
asimilabile deșeurilor menajere, nu sunt colectate separat. Aceste deșeuri pot îngreuna procesul
de descompunere în depozitele de deșeuri și pot polua apa freatică.
Privind colectarea separată a deșeurilor periculoase municipale, la început eficiența acesteia
va fi destul de scăzută și va crește doar prin educație continuă. Sunt necesare campanii prelungite
de conștientizare a publicului în legătură cu riscurile.
Autoritățile administrației publice locale au ca obligație să asigure „colectarea selectivă,
transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor
menajere periculoase‖. De asemenea trebuie să asigure „spațiile necesare pentru colectarea
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selectivă a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu, precum și
funcționalitatea acestora‖.
În prezent la nivelul județului nu există posibilități de tratare și eliminare a deșeurilor
periculoase municipale.
Eliminarea deșeurilor municipale
În prezent cea mai mare parte a deșeurilor municipale generate sunt eliminate prin
depozitare. La nivelul județului Bacău au existat șapte depozite neconforme pentru deșeuri
nepericuloase (clasa „b‖) aferente localităților urbane și 195 spații de depozitare a deșeurilor în
mediul rural. Conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, închiderea
și ecologizarea spațiilor de depozitare a deșeurilor în mediul rural, s-a finalizat până la data de
16 iulie 2009.
La 1 ianuarie 2011 a intrat în operare depozitul ecologic Nicolae Bălcescu/Bacău, depozit
care deservește tot județul Bacău.
Deșeuri industriale
Gestionarea deșeurilor de producție constă în: colectarea, stocarea temporară,
valorificarea sau eliminarea deșeurilor de producție.
Activitățile economice în cadrul cărora s-au produs cele mai mari cantități de deșeuri în
anul 2010, sunt din industria chimică, extractivă și industria prelucrării lemnului.

Tabel 19. Evoluția cantităților de deșeuri industriale periculoase, județul Bacău

Cantități deșeuri periculoase
(tone)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
87137,58 84114,54 20678,79 6799,63 6359,84
29409.8 41282,98
Generate
Valorificate 16255,54 10433,22 2046,66 5149,76 16858,31 44782,46 45915,75
70882,04 72790,73 2878,99 920,07
85,63
329,814 1060,18
Eliminate
Gestionarea deșeurilor industriale se face la nivelul fiecărui agent economic ce generează
asemenea deșeuri.
Depozite industriale conforme:
• S.C. ENERGY BIOCHEMICALS S.A. - SUCURSALA CAROM ONEȘTI – are
construit un depozit de deșeuri solide conform, pus in funcțiune in 2003, cu termen de
închidere 2014. Halda de deșeuri solide nepericuloase, pe care nu sunt depozitate
deșeuri, se transformă în hala industrială conform autorizației integrate de mediu
revizuită în data de 08.09.2010.
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•

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. ONEȘTI - are construit un depozit ecologic pentru
deșeuri nepericuloase, ce este în operare din iunie 2011.

Incinerarea deșeurilor de producție
S.C. Chimcomplex S.A. deține o instalație de incinerare rezidii organoclorurate proprii cu
capacitatea totală de incinerare de 680 tone/an, realizată în scopul eliminării finale prin metoda
incinerării (tratare termică), a reziduurilor organoclorurate (tetraclorura de carbon), obținute ca
produs secundar în fabricația de clorură de metilen. Începând cu luna mai 2009, instalația de
clorură de metilen a fost oprită definitiv.
Depozite de zgură și cenușă
De asemenea, în municipiul Onești există un depozit de zgura și cenușă, ce este situat pe
malul drept al râului Trotuș, aparținând inițial de S.C. TERMOELECTRICA S.A. –Sucursala
Electrocentralei Borzești și care a fost transferat în domeniul public al municipiului Onești, prin
HG 2456/2004.
În momentul actual depozitul este închis și ecologizat. Agenția pentru Protecția Mediului
Bacău, a emis Acordul de Mediu nr 61/1999 privind proiectul „Depozuitul de zgură și cenușă –
amenajări pentru protecția mediului și refacerea cadrului natural‖, lucrările fiind executate de
către S.C. TERMOELECTRICA S.A. În viitorul PUG al municipiului Onești, depozitul de zgură
și cenușă va fi trecut ca „Amplasamentul depozitului de zgură și cenușă închis‖.
•

Solul:

Calitatea solului este marcată direct prin intervențiile defavorabile și practicile agricole
neadaptate la condițiile de mediu, prin folosirea solului ca suport de depozitare a unei game
foarte mari de deșeuri, cât și prin acumularea de produse toxice care provin din activitățile
industriale sau urbane și indirect, din depunerea agenților poluanți eliminați inițial în atmosferă,
prin intermediul vântului și ploilor.
•

Zgomotul, vibrațiile și radiațile:

Traficul rutier de pe raza municipiului Onești cunoaşte valori mai ridicate în perioadele de
vară şi iarnă, precum şi cu ocazia sărbătorilor legale când traficul rutier devine foarte intens
circulaţia desfășurându-se cu dificultate.
Cele mai intens circulate străzi sunt:
• Calea Mărăşeşti
• B-dul Republicii
• B-dul Oituz
• strada Libertăţii
• Calea Braşovului
• strada Pr. Eduard Sechel
• Calea Slănicului
• Calea Bacăului
• str. A.I. Cuza
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• Mihai Bravu
Pe raza municipiului Oneşti, in ultimii 5 ani, s-au produs un număr de 76 accidente grave de
circulaţie soldate cu 8 morţi şi 72 de răniţi grav, din care pe:
• Calea Mărăşeşti -19 accidente grave cu 3 morţi şi 17 răniţi grav
• B-dul Republicii 11 accidente grave
• B-dul Oituz 9 accidente grave, cu 1 mort si 9 raniti grav
• strada Libertăţii, 6 accidente grave, cu 6 răniţi grav
• Calea Braşovului, 4 accidente grave, cu 2 morţi şi 2 răniţi grav
• strada Pr. Eduard Sechel, 3 accidente grave, cu 3 răniţi grav
• Calea Slănicului si Calea Bacăului, 4 accidente grave, cu 1 mort si 3 răniţi grav
• str. A.I. Cuza , Mihai Bravu si la intersecţia acestora, 9 accidente grave soldate cu 1
mort si 9 răniţi grav , un număr de alte 11 accidente producându- se pe alte străzi ale
municipiului Oneşti.
Ca si frecvenţa, in ultimii 5 ani s-a înregistrat o medie lunara de 1,2 accidente grave de
circulaţie, cele mai multe producandu-se in lunile aprilie, mai, iunie , sepetembrie si noiembrie,
principal cauză generatoare fiind nerespectarea regimului legal de viteză, nerespectarea regulilor
de acordare apriorităţii la pietoni şi traversarea neregulamentară a străzii de către pietoni.
•
•

Disfuncționaltăți – priorități

Aer:

Poluarea industrială în România este o realitate concretizată prin 195 de unități poluatoare,
care depășesc limitele maxime admise și au termene fixate pentru încetarea poluării prin actul de
aderare a României la Uniunea Europeana, depășirea acestor termene urmând să atragă penalități
de 300.000 euro pentru fiecare zi de întârziere și de neîncadrare în termenele fixate.
Calitatea aerului în municipiul Onești este apreciată ca fiind bună, în ultimii ani
înregistrându-se o creștere a calității aerului datorită restrângerii sau încetării unor activități
industriale.
Calitatea aerului s-a menținut constantă, în ultimii ani neexistând variații mari ale
concentrațiilor măsurate.
Traficul rutier reprezintă o sursă importantă de poluare a atmosferei, cu efecte asupra
sănătății și condițiilor de viata ale populației Municipiului Onești.
Măsuri de diminuare a concentrațiilor ridicate de poluanți periculoși pentru sănătatea umană,
flora și fauna sunt:
• Reducerea poluării din transport
Reducerea poluării rezultate din activitățile de transport din Municipiul Onești, se poate face
prin:
• Dezvoltarea transportului în comun;
• Adoptarea unor măsuri legislative referitoare la diminuarea emisiilor de
poluanți de la toate categoriile de vehicule, în acord cu directivele UE.
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•
•

•
•
•
•

Aplicarea unui program ferm de penalități la persoane fizice și juridice în
cazul depășirii normelor legale privind emisiile de la autovehicule rutiere.
Elaborarea și implementarea unor programe specifice pentru educarea
publicului și factorilor de decizie din unitatile care dețin și utilizeaza
autovehicule rutiere în legatura cu problemele de poluare a atmosferei
generate de traficul rutier și cu responsabilitățile pe care le au fiecare, atât din
punct de vedere legal, cât și pentru comunitate.
Sprijin în implementarea de rețele de monitorizare locală a poluării din
transporturi.
Achiziționarea de aparatură necesară pentru măsurarea emisiilor de la
autovehicule.
Elaboararea, implementarea și actualizarea permanentă a programului de
fluidizare a traficului.
Pentru diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si a sanatatii
populatiei cauzate de emisiile de gaz de esapament de la autovehicule, se are
in vedere realizarea unei piste de biciclete.

• Reducerea poluării din surse de ardere urbane și stații distribuție carburanți
Pentru reducerea poluării din surse de ardere urbane și statii de distributie din Municipiul
Onești, se urmărește:
• Reducerea emisiilor de compuși organici volatili (vapori de hidrocarburi) cu
80% de la depozitele și stațiile de distribuție carburanți.
• Reducerea emisiilor de NOx cu 20% de la sursele de ardere a gazelor
naturale.
Măsuri pentru reducerea poluării:
• Montarea la fiecare depozit/stație de carburanți de sisteme eficiente
(minimum 80%) pentru recuperarea vaporilor rezultați de la rezervoarele de
stocare și de la rezervoarele autovehiculelor.
• Creșterea randamentelor la producerea și la distribuirea agentului termic,
controlul automat al arderii, camere de ardere cu reducerea NOx.
• Aplicarea fermă a penalităților în caz de nerespectare a programelor de
conformare.
• Inițierea unui studiu de soluții și programe pentru reducerea emisiilor de NOx
de la sursele staționare de ardere în mediul urban.
• Inițierea unor studii și programe privind utilizarea surselor alternative de
energie.
• Utilizarea surselor de producere a energiei termică omologate și respectarea
termenelor de verificare perioadică a parametrilor de combustie.
Municipiul Onești deține „Programul pentru gestionarea calității aerului pentru pulberi
PM 10‖ program elaborat si implementat din anul 2011.
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Acesta cuprinde măsuri pentru diminuarea poluării aerului (in special reducerea PM 10);
programe de educare si conștientizare a populației; unele masuri sunt realizate si de către alte
autorității cum ar fi GNM CJ Bacău si R.A.R. si I.T.P. Bacău.
•
•
•

Apele de suprafață:

Disfuncționalități:
Poluarea din cauza depozitării necontrolate a deșeurilor, în special a deșeurilor menajere.
Măsuri și recomandări
• Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare menajeră;
• Întreținerea și funcționarea corespunzătoare a noii staţii de epurare a apelor uzate.
Municipiul Onești va beneficia de o stație de epurare nouă, modernă, realizată în cadrul
unui proiect de parteneriat cu Consiliul Județean Bacău;
• Tratarea și valorificarea/eliminarea corespunzătoare a nămolurilor provenite din apele
uzate.
• Monitorizarea calității apelor uzate provenite de la agenții economici și industriali din
municipiul Onești, care deversează apele uzate în rețeaua de canalizare orășenească. Se
menționează că aceștia dețin unității de pre-epurare proprii. Agenții industriali mari dețin
stații de epurare proprii și nu descarcă în rețeaua de canalizare orășenească;
• Încadrarea calității apelor evacuate în râul Trotuș în cerințele impuse în legislația în
vigoare (NTPA001/2005);
• Stoparea depozitării necontrolate a deșeurilor în zona inundabilă și pe malurile albiei
râurilor Trotuș, Cașin și Oituz, în special a deșeurilor menajere.
•

Apele subterane:

Disfuncționalități
• Poluarea solului din cauza activităților industriale;
• Parcarea autovehiculelor in spații neamenajate;
• Depozitarea deșeurilor direct pe suprafața solului;
• Infiltrații de ape în subteran din pârâurile și torenții de la suprafață;
Măsuri și recomandări
• Aplicarea unor măsuri de reducere a emisiilor de pulberi cu conținut de metale
grele (plumb și cadmiu);
• Colectarea și gestiunea corespunzătoare a deșeurilor.
•
• Apele uzate:
Disfuncționalități și recomandări

•
•

lipsa rețelelor de canalizare în întreg municipiul Onești;
preepurările de apă industrială sunt uneori ineficiente;
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•
•
•

sisteme de colectare a apelor uzate sunt vechi și din
necorespunzătoare, care degradează calitatea apei transportate;
se recomandă reabilitarea și extinderea sistemelor de canalizare.

materiale

Biodiversitatea:

Propuneri pentru eliminare/diminuarea efectelor poluării și a măsurilor necesare a fi
luate pentru protecția biodiversității
Reconstrucția ecosistemelor distruse va trebui să fie în egală măsură opera omului și a
naturii. În edificarea acestui proces în zona municipiului Onești, omului îi revine sarcina să facă
primul pas prin încercarea de refacere a echilibrului între suprafețele împădurite, cele acoperite
de luciu de apă și cele cu folosință urbană sau agricolă.
Printre măsurile esențiale pentru îmbunătățirea calității aerului se amintesc:
• Refacerea spațiilor verzi afectate de diferite lucrări de construcție și reparații;
• Plantarea de arbori și perdele forestiere pe aliniamentul bulevardelor și
drumurilor principale;
• Reamenajarea de spații verzi prin plantări de arbori;
• Înființarea de parcuri de joacă și amenajări peisagistice.
•

Deșeuri:

Creșterea cantității de deșeuri municipale este influențată în principal de următorii factori:
• evoluția populației;
• evoluția gradului de acoperire cu servicii de salubrizare;
• evoluția indicatorului de generare a deșeurilor municipale.
Cantitatea de deșeuri urbane generată, considerată ca fiind un indicator al consumului
populației, va avea în următorii ani o evoluție moderat crescătoare. Creșterea cantităților de
deșeuri colectate se va datora măririi consumului de produse și extinderii serviciilor de
salubritate în zonele rurale.
În urma dezvoltării sistemului de colectare selectivă se va micșora cantitatea deșeurilor
depozitate și va crește cantitatea valorificată. De asemenea, promovarea compostării va contribui
la reducerea cantităților depozitate, și la îndepărtarea problemelor pe care le presupune
fermentarea acestora în depozitele neconforme actuale (levigatul, degajările de gaz cu fenomene
de autoaprindere, mirosuri, insecte etc.).
Cantitatea de deșeuri municipale generate va crește din cauza creșterii consumului de bunuri
de către populație, creșterea fiind estimată la 0,8% pe an/locuitor.
•

Solul:

Măsuri posibile de diminuare a impactului asupra solului, subsolului și apei subterane
Aspectele pozitive cu rol de suport în realizarea măsurilor de reducere a impactului negativ
asupra solului și subsolului din zona municipiului Onești sunt următoarele:
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•

Existența programelor comunitare de susțtinere a intervențiilor în domeniul mediului și
implicit a riscurilor naturale;
• Adaptarea și aplicarea legislației comunitare în domeniul riscurilor naturale;
• Limitarea utilizării abuzive a resurselor, prin eliminarea acelor intervenții care nu au
valoare pentru comunitatea locală sau contravin principiilor dezvoltării spațiale
durabile;
• Eficientizarea reconstrucției fondului natural prin reabilitarea spațiilor aflate în
dezechilibru din punct de vedere al mediului natural;
• Eliminarea poluării solului și apelor de suprafață cauzată de depozitarea necontrolată a
deșeurilor;
• Implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor, atât la nivelul
gospodăriilor populației, cât și în zonele publice;
• Investiții în colectarea, sortarea, recuperarea, valorificarea sau depozitarea deșeurilor,
inclusiv cele provenite din ambalaje sau deșeuri industriale ne-periculoase;
• Reabilitarea spațiilor verzi intra-rezidențiale prin refacerea și geometrizarea calității
solului, gazonare, plantare de arbori și arbuști ornamentali, alei pietonale și mobilier
urban.
Reconstrucția ecologică a solurilor
Pe baza studiilor de evaluare a calității solurilor, a evoluției solurilor folosite agricol și silvic
și a monitorizării în ultimii ani a stării de calitate a solurilor, componenta importantă a
ecosistemelor, se recomandă refacerea ecologică a solurilor afectate de diferite procese de
degradare, având în vedere trei categorii de acțiuni:
• reconstrucția sau restaurarea ecologică (cu revenirea treptată la starea anterioară);
• ameliorarea ecologică (cu modificarea dirijată a condițiilor ecologice inițiale – regim
hidric, salin, trofic, etc.) pentru a îmbunătăți funcția de bază a solurilor;
• reconstrucția ecologică cu realizarea artificială de noi pedotopuri, dându-se prioritate
funcției de protecție a mediului ambiant presupune lucrări importante care necesită
deplasări de mase mari de sol.
Mediul natural diversificat al județului pune probleme de monitorizare și protecție prin
mărimea sa și prin complexitatea fenomenelor care au loc, în acord cu standardele europene de
protecție a mediului. Interacțiunea dintre mediul natural și cel antropic a dus la fenomene
negative din categoria poluării, modificării biodiversității și trecerii definitive a unor zone
naturale în folosința economică.
Diminuarea riscurilor alunecărilor de teren cauzate de factori naturali sau antropici și
protectia mediului impotriva efectelor acestor fenomene presupune următoarele acțiuni și măsuri:
• întocmirea studiilor geotehnice care să ofere soluțiile concrete de consolidare a
versanților instabili prin lucrări de artă speciale (ziduri de sprijin etc.);
• reducerea/eliminarea instabilității versanților și a declanșării fenomenelor de alunecare
din cauze naturale (precipitații atmosferice, eroziunea apelor curgatoare, acțiunea apelor
subterane);
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•

îmbunătățirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătățiri funciare
aplicate în complex cu alte tipuri de lucrări (hidroameliorative și agro-pedoameliorative) în funcție de modul de utilizare al terenului;
• îmbunătățirea regimului de scurgere a apelor de suprafață pe versanți prin lucrări de
colectare și evacuare a apei;
• captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe versanți;
• lucrări pedoameliorative (nivelare – modelare, astuparea crăpăturilor etc.) pe versanții
afectați de alunecări active și pe terenuri cu alunecări stabilizate.
Măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice
(defrișarea abuzivă a pădurilor, alunecări transversale pe versanți, săpături la baza versanților
pentru diverse construcții):
• stabilizarea și valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri și însămânțare cu
amestec de ierburi care, prin consumul mare de apa, asigura protectia antierozionala și
stabilizarea versantilor;
• executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel;
• evitarea executării de căi de comunicații (drumuri, căi ferate) pe versanții instabili;
• evitarea supraîncărcării versanților cu construcții de orice fel.
Acțiuni pentru prevenirea degradării terenurilor prin alunecări de teren din cauze naturale:
• urmărirea caracteristicilor terenurilor în vederea cunoașterii tendințelor de evoluție a
proceselor de alunecare, mai ales în zonele afectate de activitatea umană;
• avertizarea organelor și intreprinderilor interesate, cât și a factorilor de decizie în
cazurile de extindere și intensificare a unor procese dăunatoare;
• furnizarea de date pentru a se putea stabili principalele cauze care generează
declanșarea alunecarilor de teren în vederea fundamentării măsurilor preventive pentru
limitarea și atenuarea pagubelor posibile.
Prevenirea proceselor de torențialitate, prăbușire, surpare și tasare:
• evitarea pășunatului excesiv sau a altor activități care favorizează eroziunea (defrișări
abuzive, turism supradimensionat);
• mărirea capacității de retenție a apei în partea superioară a bazinetelor prin lucrări de
împădurire și îmbunătățiri funciare;
• evitarea schimbării folosințelor și executarea lucrărilor care duc la destabilizarea
versanților;
• consolidarea haldelor de steril și a galeriilor de exploatare subterană cu grad ridicat de
susceptibilitate la procese gravitaționale;
• colectarea eficientă a apelor de suprafață pe versanți prin lucrări agrotehnice și
hidrotehnice, care să transforme scurgerea liniară în non-liniară sau canalizată, atenuând
intensitatea eroziunii în adancime;
• implementarea sistemului integrat de evaluare a riscurilor naturale și antropice la
nivelul unităților administrative-teritoriale din cuprinsul județului.
•
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•

Zgomotul, vibrațiile și radiațile:

Măsuri de combatere a poluării acustice și riscuri pentru sănătatea umană, floră și faună
Obiective privind reducerea zgomotului
Direcțiile de perspectivă în domeniul reducerii poluării fonice publice în județul Bacău
constau în principal în realizarea următoarelor măsuri:
• asigurarea transportului cu mijloace nepoluante fonic, înnoirea parcului pentru
transportul public;
• încadrarea în normele și standardele de poluare fonică și prin vibrații a sectoarelor
stradale intens circulate, prin restricții de viteză și de tonaj;
• stimularea comunității în investițiile de reabilitare a construcțiilor civile și creșterea
gradului de izolație fonică;
• identificarea tronsoanelor intens circulate în mediul urban, care depășesc limita maxima
admisă în zonele rezidențiale pentru poluarea fonică în relație cu starea drumurilor și
tipul autovehiculelor de tranzit și promovarea proiectelor de construire a drumurilor de
centură.
De asemenea în vederea respectării normelor și standardelor de poluare fonică produsă de
traficul rutier intens se dorește implementarea următoarelor obiective:
• extinderea și modernizarea transportului public
• creșterea accesibilității prin modernizarea infrastructurii de transport și a Ecotransportului;
•
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Capitolul III - ANALIZĂ SWOT, DIAGNOSTIC
Formarea viziunii de dezvoltare spațială este determinată de diagnosticul situației
existente și analiza SWOT.
Definirea strategiei de dezvoltare a municipiului prin PUG este corelată cu strategiile de
nivel superior (european, național, județean) și cu prevederile Planului Integrat de Dezvoltare
Urbană (PIDU).
Analiza SWOT a fost realizată pornind de la analiza elaborată în cadrul PIDU,
completată și modificată cu elementele rezultate din analiza situației existente.

Analiza SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats
CARACTERISTICI GENERALE: AMPLASARE, CADRU NATURAL, ELEMENTE
ISTORICO - GEOGRAFICE, RESURSE
▪ Municipiul Oneşti
▪ degradarea peisajului
▪ interesul crescut la
▪ schimbările
este amplasat la
şi afectarea unor
nivel naţional pentru
climatice şi
intersecţia unor
ecosisteme naturale de
conservarea
degradarea mediului
drumuri naţionale:
pe Rezervatia Perchiu
biodiversităţii
înconjurător
DN 11 Bacău –
▪ organizarea societăţii
▪ valorificarea
▪ lipsa măsurilor de
Oneşti – Braşov, DN civile pentru
superioară a resurselor prevenire a
11 A Oneşti – Adjud promovarea conceptelor locale (păduri, izvoare, inundaţiilor şi
şi acces la DN 2 (E
ecologice
sare, petrol, gaze
existenţa riscurilor
85), DN 12 A Oneşti ▪ vestigiile istorice nu
naturale , carbune )
de apariţie a
– Comăneşti –
sunt reprezentate la
▪ existenţa unui climat dezastrelor naturale,
Miercurea Ciuc
adevărata lor valoare
temperat în zona
cauzate de lipsa
▪ beneficiază de
▪ Insuficienta
-Amplasarea
surselor financiare
reţele feroviare (linii promovare turistică a
geografica la limita UE ▪ degradarea
simple electrificate – zonei
- Promovarea unor
monumentelor
Oneşti – Tg. Ocna –
competitii sportive la
istorice declarate şi
Comăneşti –
nivel national care pot lipsa unei strategii în
Miercurea Ciuc şi
fi organizate in
acest sens
linii duble
municipiul Onesti
electrificate – Oneşti
– Adjud – Bacău şi
Oneşti – Adjud –
Focşani)
▪ apropierea de
aeroportul Bacău (56
km)
▪ apropierea de
Coridorul IX PAN
EUROPEAN poate
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facilita accesul la
transportul
internaţional
▪ cadrul natural
specific zonei
subcarpatice
▪ aşezat în zona de
confluenţă a râurilor
Trotuş, Tazlău, Oituz
şi Caşin
▪ existenţa
rezervaţiei naturale
Perchiu cu o
suprafaţă de 206,47
ha, cu specii de floră
şi faună protejate
▪ identitate istorică
▪ tradiţie sportivă
POPULAŢIE, RESURSE UMANE, CAPITAL UMAN
▪ populaţie omogenă ▪ scăderea populaţiei
şi stabilă
▪ îmbătrânirea
▪ ospitalitatea
populaţiei (spor natural
tradiţională
negativ şi migrarea
recunoscută a
tinerilor spre alte centre
locuitorilor
urbane şi străinătate)
▪ rata
▪ adaptarea mai lentă a
infracţionalităţii
populaţiei mature şi
redusă
vârstnice la schimbările
▪ ocuparea forţei de
şi provocările lumii
muncă locale
actuale, în general şi la
urmăreşte profilul
fenomenul mobilităţii şi
economic al
reconversiei
municipiului
profesionale, în special
▪ deschiderea
▪ capacitatea financiară
autorităţilor locale
relativ scăzută a
faţă de stimularea
locuitorilor regiunii
stabilirii tinerilor şi
▪ lipsa unor venituri
creşterea calităţii
constante a majoritatii
vieţii
populaţiei active
▪ resurse umane
▪ resurse financiare
calificate în
limitate privind
domeniile în care ssusţinerea persoanelor
ar putea identifica
fără venituri
oportunităţi
▪ lipsa unei pieţe a
economice
muncii diversiticate şi
▪ existenţa unor
dinamice
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exemple de succes a
unor localnici cu
iniţiativă
- populatie educata

▪ Oneştiul reprezintă
un nod de
comunicaţie atât
rutier, cât şi feroviar
▪ existenţa reţei de
apă potabilă şi
canalizare
▪ existenţa reţelei de
distribuţie gaze
naturale
▪ existenţa reţelelor
de cale ferată
▪ apropierea de
aeroportul Bacău
▪ calitatea apei
potabile este bună
▪ calitatea mediului
este bună
▪ promovarea
campaniilor privind
protecţia mediului

▪ infrastructură
industrială
▪ Oneştiul este
cunoscut ca un oraş

▪ număr scăzut de
resurse umane incluse
în programe locale de
calificare / recalificare
şi conversie
profesională
INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
▪ necolectarea selectivă ▪ realizarea celei de a
a deşeurilor în vederea
doua resurse de apă
reciclării, refolosirii,
potabilă
recuperării şi
▪ realizarea liniei de
valorificării lor
centură a municipiului
▪ educaţie ecologică
▪ reabilitarea străzilor
superficială
▪ reabilitarea termică a
clădirilor
▪ amplasarea
panourilor solare mai
ales pe timpul verii
pentru apă caldă
▪ centre de colectare
maculatură
▪ accesarea
programelor de
finanţare în vederea
dezvoltării utilităţilor
publice şi protejării
mediului înconjurător
▪ crearea unei politici
ecologice intensive
pentru stoparea
poluării,
▪ extinderea şi
modernizarea
infrastructurii de
mediu
▪ la nivel european se
urmăreşte identificarea
şi valorificarea
surselor alternative de
energie
ECONOMIE
▪ lipsa unui sistem de
▪ înfiinţarea unui
sprijin pentru
centru de colectare şi
implementarea
prelucrarea a laptelui
noţiunilor de
▪ experienţă în
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▪ lipsa informaţiilor
legate de normele
europene de mediu
în rândul populaţiei
şi a micilor
întreprinzători ▪
▪ mentalitatea de
indiferenţă faţă de
protecţia mediului
▪ lipsa resurselor
finaciare pentru
îndeplinirea
obiectivelor de
investiţii necesare
▪ scăderea veniturilor
populaţiei
▪ cresterea şomajului
în zona
▪ dificultate in
suportarea platii
serviciilor de utilităţi

▪ reducerea ponderii
populaţiei active şi
îmbătrânirea acesteia
▪ migrarea

industrial cu tradiţie
în domeniul
petrochimic
▪ personal calificat în
industria
prelucrătoare a
produselor chimice,
confecţii, prelucrarea
lemnului, construcţii
civile şi utilaj greu.
▪ resursele naturale
din zona , precum
sarea, petrolul,
lemnul, carbunele
▪ aşezarea la
intersecţia unor
drumuri comerciale
care fac legatura cu
vestul, estul, nordul
şi sudul ţării
constituie o
oportunitate pentru
desfacerea rapidă a
mărfurilor
▪ existenţa spaţiilor
de producţie
▪ producţie produse
petrochimice
(clorosodice,
solvenţi organici,
cloruri anorganice,
protecţia plantelor,
intermediari de
sinteză, alchilamine,
gaze comprimate)
▪ traditia
„pioneratului‖ în
multe aplicaţii
practice ale
petrochimiei

management şi
marketing
▪ slaba implementare a
sistemului de asigurare
a calităţii producţiei şi
implicit produselor
▪ slaba preocupare
pentru introducerea
noilor tehnologii şi
pentru activitatea de
cercetare – dezvoltare
▪ fragilitatea structurii
industriale pentru
economia de piaţă
datorită unor tehnologii
învechite,
productivităţii şi
eficienţei economice
scăzute
▪ ponderea scăzută a
investiţiilor cu capital
străin
▪ slaba diversificare a
sectoarelor economice
▪ lipsa centrelor de
afaceri, informare şi
consultanţă în afaceri
▪ lipsa asociaţiilor de
întreprinzători locali
▪ lipsa cursurilor de
management destinate
micilor intreprinzători
▪ ponderea
microintreprinderilor cu
activitate de comerţ
▪ parteneriate publicprivate insuficient
dezvoltate
▪lipsa stimulării
utilizării şi consumului
produselor locale,
excepţie făcând pieţele
agro-alimentare
▪ slaba implicare a
comunităţii de afaceri în
problemele comunităţii
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domeniul construcţiilor
inovative
▪ valorificarea
resurselor naturale
existente
▪ realizarea unui parc
industrial
▪ diversificarea
activităţilor economice
▪ retehnologizarea
fabricii de cauciuc
▪ programe
guvernamentale şi
europene de stimulare
a dezvoltării
întreprinderilor
▪ atragerea
investitorilor prin
facilităţi locale
▪ implicarea actorilor
locali din domeniile
socio - economice în
rezolvarea problemelor
comunităţii

personalului
specializat din
petrochimie datorită
reducerii drastice a
activităţii
petrochimice
▪ instabilitatea
legislativă
▪ cadrul legislativ
insuficient pentru
sprijinul IMM-urilor
la debut
▪ lipsa de
receptivitate şi
flexibilitate a
populaţiei locale la
cerinţele pieţei care
determină decalaje
economice mari,
greu de recuperat
▪ oferte de creditare
greu accesibile
(garanţii mari)
▪ scăderea continuă a
producţiei prin
scăderea
productivităţii
muncii
▪ continuarea
procedurilor
birocratice complexe
şi cu durată mare în
timp pentru
obţinerea de finanţări

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
▪ existenţa unui
▪ personal insuficient în ▪ înfiinţarea unui
Spital municipal cu o structurile medicale(
centru paleativ in
capacitate de 573
asistente medicale ,
cadrul Spitalului
paturi, modern
infirmiere)
municipal Onesti
-numar suficient de
▪ lipsa unor specialişti
▪ valorificarea
medici de familie
în boli de nutriţie şi a
potenţialului balnear şi
▪ spitalul deserveşte
unei secţii specializate
a purităţii aerului
Municipiul Onesti
▪ dotarea incompletă a
▪ deblocarea
şi zonele învecinate
dispensarelor umane(
angajărilor în sitemul
▪ accesarea
lipsa ecograf, laborator bugetar –atragerea de
programelor
minimal de analize)
specialişti
europene pentru
▪ dotarea dispensarelor
reabilitarea şi
cu aparatură învechită
modernizarea
▪ serviciile acordate
spitalului
sunt afectate de bugetul
▪ reabilitarea
insuficient
secţiilor de obstetrică ▪ sistemul de ajutor
– ginecologie şi
social nu încurajează
neonatologie cu
reintegrarea activă
finanţare de la Banca
Mondială şi Banca
Europeană pentru
Investiţii
▪ număr redus de
persoane asistate
social
▪ existenţa unor
spaţii locative pentru
specialiştii din
domeniul medical
care ar dori să se
stabilească la Oneşti
EDUCAŢIE, CULTURĂ, TRADIŢII
▪ existenţa unui
▪ inexistenţa cladirii
▪ valorificarea tradiţiei
numar mare de
unui teatru
sportive
unitati de
▪ lipsa unui psiholog în ▪ dezvoltarea unei baze
invatamant(şcoli
fiecare şcoală cu normă sportive cu bazin
generale, licee,
întreagă
olimpic, stadion de
şcoală sanitară
▪ medicul din şcoli este atletism etc., accesibilă
privată, 3 filiale de
arondat la 5 – 6 şcoli
tuturor locuitorilor
invatamant superior ) ▪ absenţa cabinetelor
▪ promovarea
▪ clădirile şcolilor
stomatologice în şcoli
activităţilor sportive
sunt reabilitate şi
▪ lipsa dotarilor din
pentru orice vârstă
dotate corespunzător cabinetele medicale
▪ înfiinţarea unor şcoli
▪ profesori calificaţi
şcolare
de vară
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▪ costurile ridicate
ale aparaturii
medicale, lipsa
fondurilor şi
birocraţia conduc la
renunţarea actului de
modernizare şi
dotare
▪ reducerea
fondurilor
guvernamentale
pentru anumite
servicii sociale
▪ subfinanţarea
sistematică a
sistemului medical
▪ creşterea numărului
de probleme
medicale ca urmare a
sporirii grupului de
vârstă înaintată
▪ metode de
profilaxie reduse
▪ personal calificat
care pleacă în
străinătate datorită
salariilor modeste
din sistem

▪ scăderea natalităţii
şi implicit a
numărului de elevi
▪ scăderea numărului
persoanelor
calificate în
invăţământ prin
ieşirea acestora din
viaţa activă
▪ scăderea gradului
de instruire şcolară a
populaţiei tinere

(majoritatea locuiesc
în Oneşti)
▪ copii olimpici la
nivel naţional şi
balcanic
▪ prezenţa
schimburilor
culturale,
colaborărilor cu
societatea
francofonă, diverse
competiţii ceea ce
reprezintă un factor
motivaţional pentru
tânăra generaţie şi nu
numai, toate aceste
manifestări
datorându-se
înfrăţirilor existente
▪ existenţa bibliotecii
municipale care
desfaşoară o amplă
activitate culturală şi
care deţine şi o
filială în municipiu
- spaţii
corespunzătoare
diferitelor
manifestări culturale
▪ parteneriate între
Biblioteca
Municipală şi Opera
din Cluj prin care
sunt susţinute
concerte
▪ existenţa în cadrul
bibliotecii a
atelierelor
educaţionale de
lucru, trupă de
teatru, şcoală de vară
▪ strângerea de
fonduri pentru
asociaţii umanitare
▪ existenţa unei baze
sportive cu renume

▪ lipsa unei mediateci
moderne la bibliotecă
▪ neimplicarea activa a
mediului de afaceri în
promovarea culturii
▪ slaba implicare a
mediului de afaceri în
activităţile societăţii
civile
▪ slaba implicare a
societăţii civile in
voluntariat
▪ slaba finantare a
programelor culturale

▪ reactivarea muzeului
de istorie
▪ înfiinţare after-school
▪ deschiderea unor
grădiniţe cu program
prelungit private
▪ deschiderea unor
şcoli private
▪ instituirii unor
programe de consiliere
a copiilor ai căror
părinţi sunt plecaţi în
străinătate
▪ programe de
reconversie
profesională
▪ deschiderea şcolilor
de duminică în cadrul
parohiilor
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▪ migrarea tinerilor
în străinătate
▪ venituri mici din
cultură, sport, artă
▪ continuarea
atitudinii distante a
mediului de afaceri
faţă de domeniul
culturii, artei,
sportului
▪ scăderea fondurilor
bugetare
- pierederea
traditiilor locale

▪ existenţa sălii de
gimnastică ―Nadia
Comăneci‖
▪ existenţa unor
grădiniţe private
▪ existenţa
Festivalului
international „Ti
Amo‖ Onesti
▪ informatizarea
instituţiilor de
învăţământ
▪ colaborare bună
între instituţiile de
învăţământ şi
autorităţile locale
▪coeziunea factorilor
decizionali faţă de
elementele de
identitate locală
(istorie, monumente
etc) şi necesitatea
valorificării lor
▪ existenţa
evenimentelor locale
şi preocuparea
continuă a
autorităţilor locale şi
a cetăţenilor de a
menţine şi a
împrospăta aceste
tradiţii
▪ cadru natural
deosebit
▪ repere istorice
▪ activitate culturală
intensă
▪ Rezervaţia naturală
,,Perchiu‖
▪ brand-ul sportiv
„Nadia Comăneci”
▪ grădină zoologică
▪ muzeu de istorie
▪ mănăstiri, biserici
cu picturi de

TURISM
▪ resurse financiare,
▪ dezvoltarea unui
investiţii autohtone şi
centru de informare
străine insuficiente
turistică
pentru dezvoltarea
▪ crearea unor centre
spatiilor de cazare si
de agrement şi SPA
atragerea turistilor
▪ dezvoltarea unor
▪ locuri de cazare
pensiuni agro-turistice
insuficient promovate
▪ atenţia specială
▪ lipsa unui centru de
acordată dezvoltării
informare turistică (ghid turismului şi a
turistic, pliante, broşuri, atracţiilor existente, a
panouri publicitate,
produselor locale care
indicatoare)
să fie înscrise în
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▪ reacţia redusă a
mediului local la
schimbările şi
provocările zilelor
noastre, conducând
la scăderea
competitivităţii în
favoarea altor oraşe /
regiuni considerate
mai interesante de
către turişti şi
investitorii în turism
▪ drumurile naţionale

Tătărăscu
▪ conacul Ana Aslan
şi Alecsandri
▪ Podul lui Ştefan cel
Mare din secolul XV
▪ existenta unor
înfrăţiri culturale şi
turistice cu alte oraşe
posibilitatea
dezvoltării tuturor
formelor de turism:
cultural (muzeistic,
etnografic, artistic),
religios, balneoterapeutic, de
agrement, ştiinţific,
de tranzit,
agroturism etc
▪ exitenţa pensiunilor
turistice şi a
hotelurilor
▪ existenţa
monumentelor şi
edificiilor istorice
▪ existenţa
manifestărilor
culturale
▪ existenţa
obiceiurilor populare
▪ atracţii turistice
precum: Mănăstirea
Bogdana cu
depozitul de carte si
icoane vechi,
Biserica Borzeşti,
Biserica Sf. Nicolae
pictată de N.
Tătărăscu, Muzeul
de istorie, Podul lui
Ştefan cel Mare,
Biblioteca
Municipală, parcul
Municipal, Catedrala
Ortodoxă, Conacul
Ana Aslan, Conacul
Alecsandri,

▪ lipsa unor proiecte de
promovare locale, lipsa
unor asocieri între
localităţi având ca scop
promovarea întregii
regiuni
▪ pregătire profesională
insuficientă în domeniul
serviciilor turistice
-obiectivele turistice nu
sunt suficient
promovate
-obiectivele turistice nu
sunt puse suficient in
valoare, nu sunt
protejate
-lipsa unor specialisti in
publicitate in
administratia publica
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circuite
▪ construirea şi
amenajarea unor baze
turistice şi de agrement
conform standardelor
aflate în vigoare
▪ creşterea interesului
naţional şi european
privind valorificarea
zonelor cu potenţial
turistic
▪ accesarea fondurilor
europene privind
dezvoltarea şi
promovarea turismului
atât de administraţia
locală, cât şi de IMMuri
▪ apropierea de salina
de la Tg. Ocna- 16 km
▪ apropierea de
staţiunea Slănic
Moldova-32 km
▪ apropierea de
aeroportul
internaţional Bacău
(56 km)

si judetene degradate

rezervaţia naturală
Perchiu, monumente
(Voievodul, Mihai
Eminescu,
Monumentul
gimnasticii
româneşti, Eroilor,
Zimbrul) etc.
DEMOGRAFIE
▪ creştere a
populaţiei totale
până în anul 1992;
▪ natalitatea medie
de 8,4 ‰;
▪ mortalitatea
generală redusă;
▪ bilanţ natural
pozitiv;
▪ creşterea ponderii
populaţiei cu studii
superioare.

•
scăderea
ponderii populaţiei
municipiului în totalul
populaţiei judeţului;
•
scăderea
valorilor natalităţii şi
creşterea valorilor
mortalităţii generale;
•
deficit al
bilanţului migratoriu;
•
valori negative
ale bilanţului total al
populaţiei;
•
proces accentuat
de îmbătrânire a
populaţiei;
•
rata de
dependenţă demografică
în creştere;
•
pondere relativ
redusă a populaţiei cu
studii superioare;
•
rată relativ
ridicată a populaţiei fără
şcoală absolvită.

Diagnostic
În urma analizei situației existente, pe mai multe domenii, au rezultat o serie de disfuncții
ce trebuie eliminate sau ameliorate prin propunerile prezentului Plan Urbanistic General:
Circulație:
• Existența unui volum important al traficului greu de tranzit în
interiorul orașului
• Lipsa unor artere ocolitoare
• Existenta unor rețele de căi ferate neutilizate/puțin utilizate în
interiorul localității în zona industrială;
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•

•
•
•
•

Fond construit și
utilizarea
terenurilor

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Încărcările de trafic deosebit de mari și staționările în lungul
arterelor conduc la folosirea la capacitate maximă a arterelor
de circulaţie, în special în zona centrală;
Pavaje necorespunzătoare cu un grad avansat de degradare;
Lipsa pistelor pentru bicicliști;
Profile stradale necorespunzătoare;
Probleme de mediu determinate de transportul urban
(poluarea atmosferei, zgomotul produs de trafic, contaminarea
solului cu Pb din emisiile vehiculelor, zone verzi afectate de
parcarea autovehiculelor).
Zone cu densitate de construcții foarte scazută și cu aspect
rural;
Lipsa spațiilor de joacă pentru copii în unele zone;
Existența rețelelor aeriene prin localitate;
Panouri publicitare amplasate neadecvat sau ilegal;
Construcții cu calitate arhitectural-estetică neadecvată
(materiale de proastă calitate, culori stridente, nearmonizarea
cu cadrul existent);
Intervenții neadecvate la construcții existente;
Lipsa reabilitării termice la blocuri;
Prezența deșeurilor depozitate în locuri neamenajate;
Ponderea redusă a amenajărilor în totalul suprafețelor verzi;
Construcții ilegale sau necorespunzător inserate în sit;
Imobile degradate.

Spații plantate,
agrement, sport

•

Existența unor imagini incompatibile cu potențialul turistic de
agrement al anumitor areale.

Echipare edilitară

•

Deversarea (accidentală) în râuri a apelor uzate epurate
necorespunzător;
Sistemul de alimentare cu apă și cel de colectare a apelor
uzate sunt vechi și din materiale necorespunzătoare, care pot
afecta calitatea apei transportate;
Lipsa rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în unele
zone.

•

•

Profil socioeconomic

•
•
•

Scăderea veniturilor în urma crizei sectoarelor economice
tradiţionale;
Diminuarea ofertei locurilor de muncă;
Rata șomajului în crestere în ultimii ani, pe fondul crizei
economice;
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•
•
•

Probleme de mediu

•
•
•
•
•

Protejarea zonelor
cu valoare de
patrimoniu, pe baza
normelor sanitare în
vigoare, față de
construcții și
culoare tehnice, cu
destinație specială

•
•
•

Infrastructura de afaceri, în general, slab dezvoltată;
Municipiul Onești a fost afectat de fenomenul
dezindustrializării;
Desfășurarea tranzitului rutier pe un drum cu doar două benzi
constituie un factor de stopare a evolutiei.
Poluarea aerului, cauzată de activitățile de transport rutier și a
activităților industriale;
Poluarea din cauza depozitării necontrolate a deșeurilor, în
special a deșeurilor menajere;
Inundabilitatea unor zone cu potențial de dezvoltare;
Poluarea arterelor cu circulație intensă și a căilor ferate;
Poluarea în zonele industriale.
Construcții cu valoare de patrimoniu ce necesită renovare și
sunt insuficient valorificate;
Zone de locuire aflate în zone de protecție sanitară și a
infrastructurii majore;
Poluare fonică și cu noxe de-a lungul DN-urilor din cauza
tranzitării localității de autovehicule de trafic greu.
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CAPITOLUL IV – PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
•

Concluziile studiilor de fundamentare
•

Studiul geotehnic

Studiul Geotehnic a a fost elaborat anterior Planului Urbanistic General, de către S.C.
ROCKWARE UTILITIES S.R.L., sub îndrumarea inginerului geolog Mihai Samoilă. Această
documentație este una pregătitoare, care prezintă caracteristicile generale geotehnice,
hidrogeologice și geofizice ale terenurilor din cadrul orașului Onesti. Pentru obținerea autoziației
de construire, însă, se vor elabora studii geotehnice specifice pentru fiecare teren în parte.
Concluziile acestui studiu au fost zonarea geotehnică a terenurilor, detaliată la Capitolul
II – Stadiul actual al dezvoltării – 2.8. Zone cu riscuri naturale. De asemenea, s-au formulat o
serie de recomandări, precum:
• La baza proiectării construcțiilor ce urmează a se executa pe teritoriul orașului
Onesti sau a celor care urmează a se repara sau consolida vor sta studii geotehnice
întocmite în conformitate cu: “Normativul privind principiile, exigențele și
metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”, indicativ NP 074-2011;
• Pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță normală, deosebită și
excepțională se va face verificarea de către un verificator Af atestat.
De asemenea, s-au elaborate o serie de recomandări pentru terenurile amplasate în zonele
de risc natural, recomandări detaliate în continuare la Subcapitolul 3.8. – Măsuri în zonele cu
riscuri naturale.
•

Prognoza evoluţiei populaţiei

Scopul proiectării demografice a populaţiei este acela de a se anticipa (pe baza analizei
unor indicatori demografici (natalitate, mortalitate, migraţie) evoluţia probabilă a acesteia până
în anul 2025 (pentru grupele mari de vârstă) şi pe un termen lung până în anul 2050 (pentru total
populaţie).
Prognoza numărului total de locuitori a vizat trei variante: medie, optimistă şi pesimistă.
Metodologia de lucru a luat în calcul populaţia 1992 şi cea din anul 2011.
În cazul calculului variantei de medie prognoză, s-ar înregistra o scădere medie de
populaţie de 1137 persoane, populaţia totală fiind apreciată la 38035 locuitori în 2050, faţă de
39172 locuitori în anul 2011.
Varianta optimistă a prognozei s-a calculat prin adăugarea la valoarea prognozei medii a
unui procent de 10% din aceasta, conform formulei:
Pr.optimistă = (Pr. medie *10/100) + Pr. medie
În acest caz populaţia totală în anul 2050 s-ar cifra la 38415 locuitori, în scădere cu
numai 757 persoane.
Varianta pesimistă a prognozei s-a realizat prin scăderea din valoarea medie a unui
procent de 10 %, conform formulei:
Pr.pesimistă = Pr. medie - (Pr. medie *10/100)
În acest caz populaţia totală s-ar cifra la 37655 locuitori, în scădere absolută faţă de anul
2011 cu 1517 locuitori.
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Tabel 7. Proiectarea populaţiei Municipiului Oneşti în perspectiva anului 2050

MUNICIPIUL
ONEŞTI

•

P 2011

P1992

[(P2011 – P1992)
/16*39]

Prognoza
medie

Prognoza
optimistă

39172

58810

-1137

38035

38415

Prognoza
pesimistă

37655
Sursa: Date prelucrate

Riscuri demografice, măsuri de revitalizare

Riscurile demografice provin din accentuarea punctelor slabe ce aparţin mediului intern,
precum şi prin influenţa unor riscuri ce aparţin mediului extern al judeţului, fie că acestea se
manifestă la nivel regional sau naţional.
Dintre riscurile ce aparţin mediului extern sunt:
• migraţia forţei de muncă calificate spre alte regiuni sau în alte state;
• slaba capacitate a firmelor de consultanţă în domeniul reconversiei profesionale;
• nepregătirea şi neutilizarea corespunzătoare a forţei de muncă prin programe de
integrare pe piaţa muncii;
• investiţii insuficiente care să conducă la creşterea gradului de ocupare a
populaţiei;
• cadrul legislativ - fluctuant.
Toate acestea pot conduce la accentuarea unor fenomene negative ca:
• scăderea ponderii populaţiei oraşului în totalul populaţiei judeţului;
• scăderea populaţiei totale;
• scăderea valorilor natalităţii şi creşterea valorilor mortalităţii generale;
• accentuarea deficitului bilanţului migratoriu;
• accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei;
• creşterea ratei de dependenţă demografică;
• rată ridicată a analfabetismului.
Măsurile ce se impun pentru atenuarea impactului acestor fenomene sunt legate de o serie
de oportunităţi:
• existenţa şi realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a Municipiului Oneşti;
• programe de finanţare din partea UE şi finanţarea naţională pentru resurse umane
(POS DRU);
• cerere pe piaţa muncii de noi specializări;
• implicarea administraţiei publice locale în procesul de dezvoltare regional şi
locală;
• derularea unor programe/proiecte de colaborare între administraţia locală şi
diverşi parteneri interni şi externi.

•

Studiu privind organizarea circulației

Principalele disfuncţionalităţi ale sistemului rutier actual se datorează:
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•

Incarcarilor de trafic deosebit de mari si stationarilor in lungul arterelor
principale(conduc la folosirea la capacitate maxima a arterelor de circulaţie, în special în
zona sa centrală)

•

Intersectarea la sol a unor artere principale cu solicitari maxime de trafic ce impun
analiza unor rezolvari la nivel sau denivelat a acestor intersectii;

Pe baza analizei situatiei existente, a disfunctionalitatilor si cerintelor privind reteaua
rutiera, se propune imbunatatirea sistemului de ciculație al orasului, prin realizarea unor rute
ocolitoare care să presupună interconectarea arterelor majore în partea de N-E și N-V a orașului
În legătură cu dezvoltarea unui transport durabil în Municipiul Onești şi pentru
ameliorarea calităţii mediului la scara întregului oraş este necesar să se întreprindă acţiuni
concertate, care să vizeze:
• Realizarea unor artere ocolitoare în jumătatea de N a localității, care vor facilita
descarcarea tramei stradale de traficul greu si foarte greu si vor oferi o ruta ocolitoare
pentru autovehicule.
•

Realizarea a două noi traversări peste râul Trotuș, prin care să se urmărească
decongestionarea traversării existente;

• Limitarea accesibilităţii autovehiculelor în perimetrul central (cu excepţia celor ce
deservesc transportul public);
• Imbunatatirea intersectiilor în scopul ameliorării ambuteiajelor (vor fi amenajate
intersectiile majore congestionate care constituie o cauza a ambuteiajelor in reteaua
actuala)
• Dezvoltarea circulatiei pietonale însoţită de: realizarea unor facilitati si amenajari
pentru pietoni, persoane cu handicap, alte dotari, amenajari necesare pentru biciclisti,
realizarea de spatii verzi, imbunatatirea ambientului urban prin amenajari cu pavimente,
mobilier urban, oglinzi de apa, fantani, alegerea unor profile pentru arterele pietonale,
descurajatoare pentru circulatia auto, realizarea unor suprafete de stationare si distributie
cu amenajari de odihna de-a lungul aleilor pietonale, iluminat public etc.
• Dezvoltarea traficului pentru biciclisti: Incurajarea deplasarilor cu ajutorul bicicletelor
si restrangerea transportului motorizat are avantaje foarte mari pentru protejarea
mediului inconjurator si a nivelului de sanatate a populatiei. Pe distante relativ mici de
pana la 8 km bicicleta poate inlocui autovehicolul. Acest lucru este posibil atunci cand
acest tip de transport este incurajat prin constructia unei infrastructuri proprii, separata de
celelalte moduri de transport, a unor spatii de parcare in puncte de atractie sporita si
adoptarea unei reglementari de circulatie favorizanta. Se propun 2 tipuri de trasee pentru
biciclisti: piste speciale pentru acest tip de transport; piste amenajate pe trotuare.
• Plantarea şi întreţinerea fâşiilor de aliniament stradal.
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•

Intravilan propus. Zonificare funcțională. Bilanț teritorial
Bilanț intravilan propus

Limita intravilanului propus a fost conturată și trasată conform următoarelor criterii:
Zonă de locuințe individuale și colective mici
Reprezentând 20,54% (533,59 ha) din teritoriul intravilan, zona de locuire individuală
este disepată în amplasamentele existente (ex. Sat Borzesti, sat Catolic, zona mal, cartier
TCR,etc) şi amplasamente noi propuse, in extensia zonelor de locuire existente, unde vocatia
locului a permis. Locuințele existente și cele propuse vor respecta regimul de construire izolat,
sau cuplat, cu un regim mic de înălțime. La extinderea zonei de locuire individuală, s-a avut în
vedere evitarea discrepanţelor funcţionale şi a zonelor de protecţie ale reţelelor existente.
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Zona de locuințe colective și funcțiuni complementare
Zona de locuințe colective este reprezentată numai de construcțiile existente și este
localizată în zona centrală a municipiului. Suprafața este de 96,74 ha (3,85%).
Zona de unităţi agrozootehnice
Ocupă un procent de 1,13% şi o suprafaţă de 29,38 ha.
Zona de unități industriale și depozitare
Este amplasată în partea de E a municipiului, fiind reprezentată de o mare platformă.
Întrucât zona industrială este de proporţii considerabile, raportat la dimensiunea oraşului - iar în
prezent o parte a fondului construit se află în degradare şi operatorii economici în insolvenţă, s-a
considerabil ca parţial suprafață acesteia poate fi convertită în zonă mixtă de industrie uşoară şi
servicii- comerţ. Astfel procentul de 47,99% alocat acestei categorii se propune a se micşora
până la 32,57%.
Zonă pentru instituții publice şi servicii
Instituțiile și serviciile de interes public sunt reprezentate de instituția Primăriei,
construcții culturale, biserici, școli și colegii, hoteluri, Poșta etc. Serviciile presupun funcţiuni
compatibile atât cu locuirea cât şi cu depozitarea, sau industria uşoară, motiv pentru care
procentul alocat acestei categorii, a crescut de la 5,45% la 16,69%(433,69).
Zona căi de comunicație rutieră şi amenajări aferente
Creşterea procentului de 8,61% din prezent la 14,04% se datorează parţial măririi
prospectelor anumitor străzi şi deasemenea introducerii în intravilan a unor zone funcţionale,
împreună cu circulaţiile existente şi nou propuse.
Zona căi de comunicație feroviară şi amenajări aferente
Zona căilor de comunicație feroviară nu va suferi nici o modificare față de situația actual.
Zona de spații verzi, sport, agrement, protecție
Pe lângă zonele de spații verzi, sport și agrement existente, se propun spre dezvoltare
altele, compuse din spații verzi de protecție (a malurilor râurilor,a infrastructurii), spaţii verzi cu
caracter de agrement/loisir, permise în extinderea intravilanului din zona de N, precum şi
rezultate odată cu ecologizarea staţiei de epurare din prezent(zona industrială).De la o suprafată
de 44,58 ha se va ajunge la 186, 08 ha, reprezentându un procent de 7,16%.
Zona echipare edilitară
Zonele de construcții tehnico-edilitare sunt cele destinate stațiilor de tratare, rezervoarelor
de înmagazinare, captărilor de apă subterană și de suprafață, stațiilor de epurare, microstațiilor de
epurare, microhidrocentralelor, posturilor de transfromare, instalațiilor de transport pe cablu etc.
Majoritar, sunt aceleași ca în situația existentă. Sunt câteva propuneri însă de dezvoltare a unor
infrastructuri noi,suprafața propusă fiind de 28,05 ha.
Zona de gospodărie comunală

107

Zona de gospodărie comunală este repreznetată de cimitirele din localitate. Acestea vor
suporta pe viitor extinderi, ajungându-se de la 4,66 ha la 7,52 ha, în tot oraşul
Zona cu destinație specială
Zonele cu destinație specială rămân aceleași cu cele din situația existentă, respectiv
sediile Poliției, Pompieri, etc. Suprafața ocupată de aceste zone nu este foarte mare, 8,88 ha.
•

Alimentare cu energie electrică

Operatorul în acest domeniu este EON ENERGIE. Rețeaua de distribuție a energiei
electrice nu este în totalitate modernizată, dar există rețea de înaltă tensiune – pentru marii
consumatori și rețea de joasă tensiune pentru consumatorii casnici.
Aceste rețele sunt destinate alimentării cu energie electrică a consumatorilor casnici,
edilitari, terțiari, inclusiv al acelor consumatori industriali de puteri reduse.
În privința rețelei de alimentare cu energie electrică se poate spune că, atât în centrul
propriu-zis, cât și în restul cartierelor componente este destul de bine reprezentată.
Propuneri dezvoltare sistem electric:
• Asigurarea necesarului de consum electric;
• Propuneri privind extinderi de rețele distribuție la imobile noi ce se vor construi în
intravilan;
• Devieri de linii electrice din zone în care se vor construi microcvartale de imobile;
• Propuneri de construire de noi staţii de transformare sau posturi de transformare;
• Trecerea L.E.A. în subteran;
• Stabilirea zonelor de protecţie conform legislaţiei în vigoare.
•

Telecomunicații

Se propune extinderea rețelelor de telecomunicații în întreg teritoriul intravilanului
orașului Onesti. extinderi ce se vor realiza concomitent cu dezoltarea zonelor neconstruite încă.
• Alimentare cu căldură
Desi s-au facut investitii masive in modernizarea sistemului centralizat, tendința generală
în perioada actuală este utilizarea centralelor proprii, pe bază de gaz. Astfel, se propune
încurajarea acestui tip de încălzire, pentru construcțiile noi. De asemenea, pentru centralele
termice existente, se propune modernizarea acestora astfel încât să corespundă cerințelor actuale,
precum și normelor tehnice în vigoare.
• Alimentare cu gaze naturale
Exista alimentarea cu gaz metan in municipiul Onesti, aceasta fiind propusa a se extinde
pe zonele introduse in intravilan.
Alimentare cu apă şi canalizare
S-au făcut prognoze privind dezvoltarea socio-economică, cererea de apă potabilă si
volumele de apă uzată generate.
Asupra dezvoltării populatiei sunt făcute mai multe prognoze. În Master Plan prognoza
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EUROSTAT este folosită ca punct de referintă pentru prognozele viitoare în această
regiune si acest judet. Această prognoză prevede o descrestere usoară a populatiei pe
perioada derulării Master Planului.
Estimarea cererii de apă potabilă s-a făcut pe baza unui cereri specifice menajere de
110 l/pers/zi, consum specific nemenajer de 25-50 l/pers/zi si pierderi de 25%. Din
aceste date rezultă necesarul specific zilnic de 170 l/pers/zi pentru aglomerări rurale si
de 200 l/pers/zi pentru aglomerările urbane. Produsul dintre necesarul specific sipopulatia
estimată ne conduce la valoarea cererii totale. Pentru orase, cererea a fost
suplimentată cu necesarul de apă pentru industrie. Proiectarea noilor statii de tratare s-a
făcut luând în considerare o rată de conectare de 100%, fiind realizate tabele
suplimentare cu ratele de conectare actuale si cele previzionate.
Calculul situatiei actuale si al prognozelor privind productia viitoare de apă uzată
menajeră s-au făcut în concordantă cu analiza necesarului de apă potabilă. Pentru
zonele rurale (aglomerări ≤ 10.000), a fost luată în considerare o productie de apă uzată
de 135 l/pers/zi si pentru zonele urbane (aglomerări > 10.000) de 160 l/pers/zi.
Consumul biologic de oxigen în 5 zile (CBO5) a fost stabilit la valoarea de 60 g/P.E./zi în
concordantă cu Directiva UE 91/271/CEE (Articolul 2).
Aprecierea contributiei industriei la volumul de apă uzată s-a făcut prin majorarea
productiei casnice de apă uzată cu un procent conform următorului algoritm:
• Aglomerări ≤ 2.000 P.E.: 0 %
• Aglomerări ≤ 5.000 P.E.: 10 %
• Aglomerări > 5.000 P.E.: 15 %
Infiltratiile de apă în sistemele de colectare au fost aproximate la pragul de 30% din
productia de apă uzată menajeră.
Pe baza acestor estimări s-au putut evalua atât dimensionarea lucrărilor propuse în
domeniul apelor uzate, cât si investitiile necesare.
Având în vedere că pentru Judetul Bacău s-au implementat diferite solutii
regionale si având în vedere că sursele locale de apă sunt partial contaminate si/sau
improprii consumului uman, s-au realizat analize ale optiunilor alimentării cu apă în 5
zone de alimentare: W10 Damienesti - Plopana, W13 Horgesti - Ungureni, W14 Pancesti
– Dealu Morii, W15 Filipeni - Rachitoasa si W16 Podu Turcului - Motoseni. În zonele de
alimentare cu apă W01 Bacău si împrejurimi, W02 Moinesti până la Onesti si W04 Slănic
Moldova, solutiile centralizate reprezintă singura optiune viabilă.
REGLEMENTARI URBANISTICE
PRINCIPII DIRECTOARE
Organizarea urbanistica a municipiului a urmarit principiile dezvoltarii durabile.
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La stabilirea directiilor de dezvoltare s-a avut în vedere în primul rand stadiul actual al
dezvoltarii urbane, proiectele în curs de derulare, vocatia orașului, dorintele locuitorilor și a
autoritatilor locale. Dezvoltarea municipiului a fost privita în context judetean și regional.
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
Obiective de utilitate publică - obiective care aparţin domeniului public şi sunt supuse
regimului de drept public instituţii şi servicii publice – organismele care asigură administrarea,
apărarea teritoriului, a vieţii şi bunurilor persoanelor fizice precum şi satisfacerea necesităţilor de
instruire, cultură, sănătate şi ocrotire socială şi asigurarea fondurilor necesare; la nivelul unei
localităţi acestea au caracter de unicat sau pot avea şi o reţea funcţională prin care asigură
difuzarea serviciilor în teritoriul localităţii (poşta, poliţie, protecţie contra incendiilor, protecţie
civilă etc.); sunt finanţate de la bugetul public naţional şi local iar în majoritatea cazurilor
personalul angajat are statutul de funcţionar public. Structura acestora cuprinde următoarele
categorii:
□ instituţii publice cu caracter judetean/regional (de nivel supramunicipal)
□ instituţii publice de nivel local (municipal, de cartier, complex rezidenţial)
Conform CAEN lista serviciilor publice cuprinde pe tipuri de activităţi, integral sau
parţial, următoarele categorii:
H - comerţ (pieţe comerciale)
J - transporturi ( rutier, feroviar, naval)
K - posta, telecomunicaţii, audio vizual
L - activităţi financiar bancare
N - administraţie publică şi asistentă socială obligatorie
O - învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee + scoli profesionale + grupuri
şcolare, scoli, + creşe + grădiniţe + licee speciale, învăţământ
superior
M - cercetare proiectare
P - spitale, sanatorii , azile, policlinici, dispensare, creşe,
leagăne de copii, case de copii
R - cultură, culte, baze şi complexe sportive, agrement
T - activităţi ale organizaţiilor și organismelor extrateritoriale
Domeniile prioritare pentru municipiu:
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La nivel supramunicipal
- Administratie publica și asistenta sociala de nivel supramunicipal (judetean, regional)
- Transport/conexiuni în teritoriu
- Sanatate cu servire la nivel judetean (spital de urgenta, extindere specialitati spital judetean,
cabinete medicale de specialitate
- Serviciu de interventii de urgenta
- Institutii la nivelul euroregiunii
- Institutii culturale (teatru, filarmonica, muzee etc)
- Invatamant liceal
- Invatamant superior
La nivel municipal:
- Invatamant de toate gradele – prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal,
superior
- Sanatate: asistenta primara, de specialitate, de urgenta
- Asistenta medico-sociala
- Asistenta sociala
- Organizarea de piete agroalimentare
- Paza și protectia cetateanului
- Institutii culturale
- Petrecerea timpului liber (locuri de joaca, cluburi ale elevilor, cluburi sportive, asociatii
pentru sport de masa, cluburi ale varstnicilor etc)
CONCLUZII și MASURI în CONTINUARE
Este necesara urmarirea consecventa a aplicarii prevederilor regulamentului local de
urbanism asociat prezentului PUG.
Se va urmari cu consecventa aplicarea interdictiilor de construire care au rolul de a sprijini
dezvoltarea coerenta, armonioasa a municipiului.
Planul Urbanistic General traseaza cadrul necesar dezvoltarii urbanistice ulterioare a
municipiului. Pe baza propunerilor din prezentul PUG pot fi intocmite strategii, programe de
masuri, proiecte.
Este obligatorie elaborarea unor astfel de programe de dezvoltare și a unor proiecte
necesare transpunerii în practica a prevederilor din prezentul PUG.
În vederea etapizarii proiectelor și programelor este necesara nu numai asigurarea finantarii
ci și cuantificarea efectelor pe care programul/proiectul respectiv il are pentru dezvoltarea
ulterioara a orașului (potentialul de atragere a unor fonduri publice sau private pentru dezvoltari
ulterioare, crearea de locuri de munca, cresterea satisfactiei cetatenilor etc)
Întocmit,
Urb. Elena Maican
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