
 

 

 

 

 

 

PLAN DE MOBILITATE URBANĂ 
DURABILĂ 

 

  



 

Prezentul plan de mobilitate urbană durabilă acoperă Municipiul Oneşti și se 

referă la perioada 2016 – 2030. 

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul 

de detaliere a intervențiilor (măsuri și proiecte) fiind adaptat în consecință. 

Astfel, în faza de implementare a Planului De Mobilitate Urbană Durabilă vor fi 

necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislaţiei în 

vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică 

optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante. 

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Oneşti va fi supus 

procedurii de evaluare a impactului P.M.U.D. asupra mediului în baza HG nr. 

1078/2004, incluzând informarea şi consultarea publicului. 

 De asemenea, se recomandă actualizarea periodică a Planului De 

Mobilitate Urbană Durabilă și a modelului de transport aferent, cel puţin o dată 

la 5 ani sau mai des, în funcție de evoluțiile viitoare a Municipiului Oneşti. 
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II. P.M.U. – COMPONENTA DE NIVEL 

OPERAŢIONAL 
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1. CADRUL PENTRU PRIORITIZAREA PROIECTELOR PE 

TERMEN SCURT, MEDIU ŞI LUNG 
 

1.1. CADRUL DE PRIORITIZARE 
 

Testarea Proiectelor  

Proiectele identificate fac obiectul testării cu ajutorul Modelului de Transport și a 

Analizei CostBeneficiu, cu scopul identificării acelor intervenţii care merită să fie 

promovate și pentru elaborarea strategiei de prioritizare a proiectelor. 

 Metodologie  

Analiza Cost-Beneficiu conţine 3 etape principale: Analiza Economică, Analiza Financiară 

și Analiza de Risc. După cum se subliniază în cadrul Ghidului Naţional de Evaluare a 

Proiectelor din sectorul Transporturilor (MPGT), în etapa de elaborare a strategiilor este 

necesară doar analiza economică deoarece aceasta indică ce proiecte oferă societăţii cel 

mai bun beneficiu total în raport cu costul investiţiei. Analiza financiară și analiza 

riscurilor urmează în etapa mai detaliată a evaluării proiectelor. (ANEXA VI) 
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Diagrama procesului de desfășurare a ACB este ilustrată mai jos (sursa: MPGT). 

2. Identificarea proiectului 

3. Fezabilitatea & Analiza opţiunilor 

4. Analiza financiară 

- Costuri de investiţie 

- Venituri şi costuri operaţionale 

- Rata financiară a investiţiei 

- Surse de finanţare 

- Sustenabilitate financiară 

- Reantabilitate financiară a capitalului 

 

Dacă VAMF > 0 Dacă VAMF <  0 

Proiectul nu necesită sprijin 

financiar de la UE 

Proiectul necesită sprijin financiar 

de la UE 

5. Analiză economică 

- De la prețuri de piață la prețuri contabile; 

- Cuantificare financiară a impactului în afara pieței; 

- Includerea de efecte indirecte suplimentare; 

- Actualizări sociale; 

- Calcularea indicatorilor economici de performanță 

Dacă VAMF < 0 Dacă VAMF > 0 

Impactul social al 

proiectului este negativ. 

Impactul social al 

proiectului este pozitiv. 

6. Evaluare a riscurilor 

- Analiză de senzitivitate; 

- Distribuție probabilă a variabilelor critice; 

- Analiza de risc; 

- Estimarea nivelelor acceptabile de risc; 

- Prevenirea riscurilor. 
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Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului și a contribuţiei proiectului la 

creșterea economică la nivel regional și naţional.  

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu 

numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii. Analiza financiară este 

considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socioeconomice. În 

vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări 

pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.  

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în 

concordanţă cu: 

→ „Guide to Cost-benefit Analysis for Investment Projects” – Economic appraisal 

tool for Cohesion Policy 2014-2020, elaborat de DG Regio, Comisia Europeană, 

pentru perioadă de programare 2014-2020;  

→ HEATCO – „Harmonized European Approaches for Transport Costing and 

Project Assessment” – proiect finanţat de Comisia Europeană în vederea 

armonizării analizei cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul 

transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat în vederea unificării 

analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii 

Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite în 

proiectele transnaţionale TEN-T, dar recomandările prezentate pot fi folosite şi 

pentru analiza proiectelor naţionale; 

→ „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the 

Structural Instruments” – ACIS, 2009; o „Guidelines for Cost Benefit Analysis of 

Transport Projects” – elaborat de Jaspers. 

→ Master Plan General de Transport pentru România, Ghidul Naţional de Evaluare 

a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor 

din cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei 
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Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM 

pentru Ministerul Transporturilor in anul 20151.  

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor de transport se referă 

la următoarele elemente: 

→ Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea 

impactului necuantificabil, actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, 

perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor şi a senzitivităţii, costul 

marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea 

efectelor socio-economice indirecte; 

→ Valoarea timpului şi congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor muncă, 

traficul pasagerilor non-muncă, economiile de trafic al bunurilor, tratarea 

congestiilor de trafic, întârzierile nejustificate); 

→ Valoarea schimbărilor în riscurile de accident;  

→ Costuri de mediu;  

→ Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital 

pentru implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi 

administrare, valoarea reziduală). 

Rata de actualizare socială (SDR = social discount rate) pentru actualizarea costurilor și 

beneficiilor în timp este de 5%, în conformitate cu normele europene așa cum sunt 

descrise in ”Guide to Costbenefit Analysis for Investment Projects” – Economic appraisal 

tool for Cohesion Policy 2014-2020’ (pag. 44), editat de “Evaluation Unit - DG Regional 

Policy”, Comisia Europeană. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „ţările de 

coeziune”, România încadrându-se în aceasta categorie. Anexa 6 include o notă 

metodologică în care sunt descrise ipotezele de calcul implicate la elaborarea analizelor 

cost-beneficiu. 

                                                           
1ov.ro/web14/documente/strategie/mpgt/23072015/Master%20Planul%20General%20de%20Transport
_iulie_2015 
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Rezultate   

Proiectele ce au putut fi modelate cu ajutorul Modelului de Transport au făcut obiectul 

analizelor cost-beneficiu, aplicându-se metodologia descrisă în Anexa 6. 

1.2. PRIORITĂŢILE STABILITE 

 

Prin Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Onești se propune eficientizarea 

sistemului urban de transport, având în vedere nevoile și priorităţile de dezvoltare 

spaţială ale orașului, având urmatoarele prioritati de acţiune: 

1) Transportul în comun planul de mobilitate urbană durabilă va furniza o strategie 

de creștere a calităţii, securităţii, integrării și accesibilităţii serviciilor de transport 

în comun, care să acopere infrastructura, materialul rulant și serviciile. Materialul 

rulant actual va fi treptat înlocuit cu unul exclusiv electric. 

2) Transportul rutier (în mișcare și staţionar): În cazul reţelei rutiere și al 

transportului motorizat, planul de mobilitate urbană durabilă trebuie să trateze 

subiectul traficului în mișcare și al celui staţionar. Măsurile ar trebui să vizeze 

optimizarea infrastructurii rutiere existente și îmbunătăţirea situaţiei, atât în 

punctele sensibile, cât și la nivel general. Se va explora potenţialul de realocare a 

spaţiului rutier către alte moduri de transport sau funcţii și utilizări publice care 

nu au legătură cu transportul. 

3) Transportul nemotorizat planul de mobilitate urbană durabilă va pune accentul 

pe acţiuni şi investiţii în infrastructura pietonală, cu scopul de a oferi cetăţenilor 

minimele facilităţi pentru mobilitate şi accesibilitate în zona urbană, în condiţii de 

siguranţă în trafic. 

4) Siguranţa rutieră urbană Plan de mobilitate urbană durabilă trebuie să prezinte 

acţiuni de îmbunătăţire a siguranţei rutiere bazate pe analiza problemelor din 

acest domeniul și pe factorii de risc din zone urbană respectivă. 

5) Transportul nemotorizat planul de mobilitate urbană durabilă va încorpora un 

plan de creștere a atractivităţii, siguranţei și securităţii transportului pietonal si 
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velo. Infrastructura existentă trebuie evaluată și, după caz, îmbunătăţită. 

Dezvoltarea noii infrastructuri ar trebui gândită nu numai din perspectiva 

itinerariilor de transport motorizat. Va fi avută în vedere o infrastructură care să 

fie dedicată pietonilor și bicicliștilor, separată de traficul greu motorizat și menită 

a reduce distanţele de deplasare în măsura posibilului. Măsurile care vizează 

infrastructura ar trebui completate de alte măsuri de ordin tehnic, politic și 

nelegislativ 

6) Intermodalitate: planul de mobilitate urbană durabilă trebuie să contribuie la o 

mai bună integrare a diferitelor moduri și să identifice măsurile menite în mod 

special să faciliteze mobilitatea și transportul multimodal coerent 
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2. PLANUL DE ACŢIUNE 

2.1 INTERVENŢII MAJORE ASUPRA REŢELEI STRADALE 

 

Transportul rutier (în mișcare și staţionar): În cazul reţelei rutiere și al transportului 

motorizat, planul de mobilitate urbană durabilă trebuie să trateze subiectul traficului în 

mișcare și al celui staţionar. Măsurile ar trebui să vizeze optimizarea infrastructurii 

rutiere existente și îmbunătăţirea situaţiei, atât în punctele sensibile, cât și la nivel 

general. Se va explora potenţialul de realocare a spaţiului rutier către alte moduri de 

transport sau funcţii și utilizări publice care nu au legătură cu transportul. 

In acest sens, vor fi propuse urmatoarele proiecte: 

(1) TR1 Reforma politicii de parcare şi amenajarea spaţiilor de parcare în zona 

centrală 

(2) TR2 Finalizarea Centurii Municipiului Onești 

(3) TR3 Sisteme de încărcare a automobilelor electrice 

(4) TR4 Amenajarea tramei stradale în cartierul ORIZONT și cartierul de EST 

 

2.2 TRANSPORT PUBLIC 
 

 Transportul în comun: planul de mobilitate urbană durabilă va furniza o strategie 

de creștere a calităţii, securităţii, integrării și accesibilităţii serviciilor de transport în 

comun, care să acopere infrastructura, materialul rulant și serviciile. 

În acest sens, vor fi propuse următoarele proiecte: 

(1) Construirea modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele 

deservite de transport public în Municipiul Onești 
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(2) Înfiinţarea unui nou traseu (traseu 5) 

(3) Modernizarea autobazei 

 

2.3 TRANSPORT DE MARFĂ 
 

Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Onești 2014-2020 propune finalizarea 

proiectului privind şoseaua de centură, proiect care vizeză în special transportul de 

marfă. Alte proiecte posibile care sa fie destinate acestui domeniu trebuie corelate cu 

marile proiecte de infrastructură ale CFR SA si CNADNR, cuprinse în MPGT, dar care au 

perioade propuse de implementare ce depăşesc orizontul de timp al prezentului Plan. 

 

2.4 MIJLOACE ALTERNATIVE DE MOBILITATE (DEPLASĂRI 

CU BICICLETA, MERSUL PE JOS ŞI PERSOANE CU 

MOBILITATE REDUSĂ)  

 

Transportul nemotorizat. Planul  de mobilitate urbană durabilă va încorpora un plan de 

creștere a atractivităţii, siguranţei și securităţii mersului pe jos și cu bicicleta. 

Infrastructura existentă trebuie evaluată și, după caz, îmbunătăţită. Dezvoltarea noii 

infrastructuri ar trebui gândită nu numai din perspectiva itinerariilor de transport 

motorizat. Ar trebui avută în vedere o infrastructură care să fie dedicată pietonilor și 

bicicliștilor, separată de traficul greu motorizat și menită a reduce distanţele de 

deplasare în măsura posibilului. Măsurile care vizează infrastructura ar trebui 

completate de alte măsuri de ordin tehnic, politic și nelegislativ. 

Electromobilitate. Pentru încurajarea electromobilităţii la nivelul Municipiului 

Târgovişte, se propune urmatorul proiect: ’’ T7. Înființarea unui punct de incărcare 

electrică pentru autoturismele din Mun. Onești”. 
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Planul de Electromobilitate Durabilă  

 

Introducere  

În strânsă relaţie cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă şi ca parte integrantă a 

acestuia este Planul de Electromobilitate Durabila (PED). Indiferent de planurile și 

nevoile României, Vehiculele electrice (VE) vor aparea în cele din urmă pe străzi și locuri 

de parcare. Ritmul de adoptarea a lor depinde de diverși factori, în special de subvenţii 

pentru achizitia de VE și subvenţii pentru construirea unei infrastructurii publice de 

incarcare ”inteligente”, împreună cu sistemele TIC asociate.  

Planul de Electromobilitate Durabila (PED) furnizează argumente pentru 

electromobilitate, explică legătura între VE și infrastructura de sprijin, și propune puncte 

de plecare strategice și propuneri pentru adoptarea mai rapidă a electromobilităţii în 

Municipiul Onești.  

Trebuie subliniat că măsurile de promovare a electromobilităţii nu sunt în contrast cu 

obiectivul de bază al politicii de transport al municipiului, care este de a crește cota de 

transport nemotorizat (pietonal si cu bicicleta), și utilizarea transportului public electric 

în compoziţia generală a mobilităţii urbane. Adoptarea electromobilităţii, prin urmare, 

trebuie să se adapteze la obiectivul mai mare de scădere a utilizării mașinilor în 

Municipiul Onești. Toti participanţi la trafic ar trebui să fie încurajaţi să utilizeze 

transportul public, mersul pe jos, sau cu bicicleta cât mai mult posibil.  

Cu toate acestea, cei care nu pot sau nu doresc să facă acest lucru ar trebui să poată să 

utilizeze un autoturism pentru a călători către destinaţia lor cu un impact negativ minim 

asupra mediului și a sănătăţii publice. Ca sa parafrazăm: ponderea utilizării 

autoturismelor în transport ar trebui să fie redus, în timp ce numărul de vehicule 

(electrice) eco-friendly în această parte ar trebui să crească în același timp.  

Trebuie subliniat faptul că obiectivul PED nu este de a înlocui toate vehiculele de astăzi 

cu omologii lor electrice. PED doar prezintă un cadru care va ghida adoptarea a VE, altfel 

eventual necontrolată, în direcţia cea bună.  

PED este alcatuit din urmatoarele părţi principale: 
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✓ Prima parte explică conceptele de bază ale electromobilităţii și motivele 

adoptării acestuia.  

✓ Acesta este urmat de prezentarea generală a măsurilor actuale ale 

electromobilităţii în politicile de transport pe diferite scări. 

✓ A treia parte introduce măsurile planificate a fi puse în aplicare de către 

municipalitate pentru promovarea și adoptarea electromobilităţii. 

Conceptele de bază ale electromobilităţii și motivele adoptării acestuia  

O implementare consecventă a electromobilitatea ar putea fi soluţia pentru mai multe 

probleme la diferite niveluri în societatea modernă. Factorii economici și de mediu sunt 

principalele motive pentru trecerea de la motoarele utilizate pe scară largă cu ardere 

internă care se deplasează pe combustibili fosili scumpi și limitate la motor electric 

alternativ. Pe baza domeniul lor, principalele motive pentru utilizarea VE pot fi clasificate 

ca la nivel global și local. 

Motive globale  

Motivele pentru adoptarea electromobilităţii la scară globală sunt:  

 Mediu: obiectivul de reducere a emisiilor de GES nu pot fi îndeplinite fără 

imediata adoptarea pe scară largă a VE; 

 Strategic: independenţa de combustibili fosili poate fi realizata numai cu o 

pondere mai mare a VE în transporturi. Rezervele limitate de combustibili fosili, 

creșterea preţurilor acestora, precum și preocupările peste cantităţi mari de ulei 

care provin din regiuni instabile politic prezintă probleme serioase pentru poziţia 

geostrategică actuală și viitoare și siguranţa Europei. VE nu depind de 

combustibilii fosili, deoarece energia electrică necesară pentru alimentarea lor 

poate fi produs din alte surse, inclusiv din surse regenerabile de energie; 

 Tehnică: noile tehnologii de baterii și de reţea inteligentă au trecut de faza de 

testare, ceea ce înseamnă ca electromobilitatea poate deveni unul dintre 

elementele-cheie ale dezvoltării tehnologice a Europei;  
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 Economic: investiţii în inovaţii durabile poate contribui la revigorarea economiei 

în acest timp de recuperare de la criza mondială. Electromobilitatea creează noi 

oportunităţi de afaceri și poate deveni astfel unul dintre punctele centrale ale 

redresării economice a Europei. 

Motive locale 

 La nivel local, Electromobilitatea poate ajuta direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii 

pentru cetăţeni. Introducerea VE va aduce o îmbunătăţire în diferite domenii, cum ar fi:  

 Emisiile nocive: VE nu produc particule fine sau alte emisii, prin urmare, acestea 

nu provoacă probleme de sănătate respiratorii sau pot crește incidenţa 

cancerului; 

 Zgomot: VE sunt tăcute, comparativ cu vehiculele cu motoare cu ardere internă. 

Reducerea zgomotului urban oferă condiţii de de viaţă mai bune și și reduce 

nivelul de stres, ceea ce duce la scăderea cheltuielilor de sănătate și creșterea 

productivităţii; 

 Eliminarea poluării solului și a poluării apei neexistand scurgeri de ulei de motor;  

 Costuri mai mici: preţurile iniţiale mai mari de VE sunt compensate cu costuri de 

întreţinere mai mici și economiile de combustibil. 

 Fiabilitate mai mare: motoare electrice sunt alcătuite din doar câteva părţi 

mobile și nu au nevoie de substanţe la fel de mult lichide pentru întreţinere (de 

exemplu, uleiul de motor, lichid de răcire, lichidul de transmisie, lubrifianţi, etc.). 

VE necesită întreţinere minimă și astfel sunt mai putin probabil sa se strice. 

Vehiculele electrice - Baza de electromobilităţii  

Electromobilitatea ca un nou mod de mobilitate durabilă și eco-friendly este inseparabil 

legată de utilizarea vehiculelor electrice. Disponibilitatea pe scară largă a vehiculelor 

electrice la preţuri competitive, cu o autonomie suficientă este esenţială, dar în același 

timp nu sunt suficiente pentru dezvoltarea cu succes a electromobilităţii. Un accent 

deosebit trebuie pus pe producţia de energie curată, a unei infrastructurii publice de 
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staţii de încărcare eficientă si raspandita pe scară largă și utilizarea posibilităţilor 

avansate, activat prin tehnologii moderne TIC.  

O sinergie a acestor factori va optimiza utilizarea viitoare a autoturismelor care comun 

atat transportul public în comun cât şi cel privat - sectorul transporturilor în sine. 

Infrastructura de încărcare 

Utilizarea şi adoptarea VE sunt într-o relaţie de co-dependenţă de infrastructură de 

încărcare. Principalul subiect în discuţiile anterioare despre electromobilitate era doar 

VE. Cu toate acestea, a devenit clar în timp că utilizarea VE este inseparabil legată de 

utilizarea infrastructurii de încărcare corespunzătoare și întreaga reţea de alimentare. 

Proiectul de electromobilitate este, prin urmare, strâns legată de dezvoltarea 

infrastructurii.  

Elementele de bază ale infrastructurii de încărcare sunt staţii de încărcare în carosabil, 

conectate la o reţea de incarcare mai largă – municipală, naţională. Pentru a conecta 

staţii de încărcare într-un sistem integrat de încărcare VE, acestea trebuie să permită 

operatorului infrastructurii de încărcare a controla de la distanţă staţiile de încărcare și 

de a primi și de a colecta date de la fiecare staţie (pentru mijloace de control pentru 

fiecare socket, facturare, întreţinere, și planificare), staţiile de încărcare trebuie să 

permită, de asemenea, opţiunea de de identificare a utilizatorului / vehiculului.  

Staţiile de încărcare cu aceste caracteristici sunt un element-cheie al oricărei 

infrastructuri de încărcare inteligentă pentru VE, personale și publice. Staţiile de 

încărcare trebuie să permită un nivel maxim de siguranţă a utilizării acestora. Aceasta 

include protecţii electrice și mecanice adecvate și o plasare spaţială corespunzătoare a 

staţiilor.  

În ceea ce privește siguranţa utilizatorului, cerinţele minime pentru staţii de încărcare și 

a echipamentelor acestora sunt: 

 supracurent, supratensiune si protectie la sol a sursei de alimentare, 

 protecţie electrică a fiecărei soclu,  
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 staţia de incarcare nu ar trebui să ofere nici o putere până in momentul conectarii 

utilizatorului vehiculului și autentificarea cu succes, 

 control de la distanţă pentru a opri încărcarea sau pentru oprirea staţie de 

încărcare (pentru operatori), 

 protecţie împotriva prafului și umidităţii, o plasarea spaţială care împiedică 

posibile coliziuni intre vehicule si staţie și nici nu interferează cu traficul 

 Pe lângă respectarea acestor cerinţe de siguranţă, staţiile de încărcare trebuie să 

permită următoarele funcţionalităţi: 

 o fază de încărcare (până la 32 A) sau cu trei faze de încărcare (până la 64A), cu 

opţiunea de a instala diferite tipuri de prize, o încărcare simultană a două sau mai 

multe vehicule, în scopul de a reduce la minimum spaţiul necesar pentru a dota 

un singur loc de parcare cu capacităţi de încărcare EV, 

 posibilitatea de conectare directă a staţiei de încărcare la reţeaua de distribuţie 

publică, în cazul în care staţia de încărcare acţionează ca un punct de conexiune 

la reţeaua publică, adică un punct de separare între public și o reţea privată,  

 controlul asupra stării cablului de încărcare conectat la priza, curentul de 

încărcare, precum și operaţiune de protecţie, o reluarea automată a încărcării în 

cazul caderilor de tensiune abrupte, 

 comunicarea cu centrul de control pentru staţii de încărcare, 

 posibilitatea de identificare a utilizatorului privat cu SMS și / sau RFID, 

 comunicare directă cu contorul integrat prin DLMS sau protocol M-bus, 

 controlul de la distanţă și actualizări de software de la centrul de control, 

 posibilitatea de a conecta împreună intreaga infrastructura de încărcare dintr-o 

zonă, 

 singura staţie acţionând ca interfaţă de comunicare, astfel reducându-se 

costurile şi simplificand transferul de date. 

Identificarea utilizatorului ar trebui să fie necesar pentru a utiliza staţia de încărcare. 

Acest lucru permite controlul încărcării VE și împiedică accesul neautorizat la staţia de 
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încărcare, care ar putea afecta siguranţa utilizatorilor. Cu ajutorul sistemului de 

identificare a utilizatorului, trecerea la un nou sistem de facturare pot fi efectuata fără 

intervenţii suplimentare majore la sistem.  

Staţia de încărcare trebuie să aibă un design modular, care permite upgrade-uri la 

infrastructura fara costuri suplimentare majore în scopul de a ţine pasul cu noile evoluţii. 

Carcasa staţiei de încărcare trebuie să fie în conformitate cu următoarele orientări: 

✓ design curat, modern 

✓ practic in utilizare 

✓ rezistenta la intemperii 

✓ ușor accesibile - servicii de întreţinere a infrastructurii. 

Interfaţă utilizator a staţiei ar trebui să fie intuitivă și ar trebui să ofere uzabilitate bună 

toate condiţiile meteorologice. Designul ergonomic ar trebui să fie practic pentru 

utilizator și pentru a permite identificarea utilizatorului rapid. Iluminatul staţiei trebuie 

să indice în mod clar statutul său de disponibilitate. 

Interfaţa ca un întreg ar trebui să fie mai multe limbi și ar trebui să indice în mod clar în 

cazul în care staţia de încărcare este disponibil, în cazul în care vehiculul este conectat 

corect, iar în cazul în care procesul de încărcare se desfășoară în mod corespunzător.  

În ceea ce priveşte planificarea infrastructurii de încărcare trebuie tinut cont de: 

✓ Orientări generale 

✓ Locatiile de amplasare a staţiilor de încărcare 

✓ Principii de construcţie a reţelei de încărcare 

Privire de ansamblu asupra măsurilor actuale privind electromobilitatea în politicile de 

transport la diferite scări 

Pentru reducerea emisiilor datorate sectorului transporturilor, se implementează 

Directiva nr. 2009/33/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de 
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vedere energetic, şi îmbunătăţirea contribuţiei sectorului transporturilor la politicile 

Uniunii Europene în domeniul mediului, climei şi energiei, care prevede obligaţia statelor 

membre de a aplica cel puţin una dintre următoarele opţiuni: 

→ stabilirea de specificaţii tehnice pentru performanţă energetică şi ecologică în 

documentaţia pentru cumpararea de vehicule de transport rutier cu privire la 

fiecare dintre aspectele de impact avute în vedere, precum şi orice alte aspecte 

ale impactului asupra mediului; sau 

→ includerea impactului energetic şi de mediu în decizia de cumparare, în sensul 

utilizării acestor aspecte de impact drept criterii de atribuire, în cazul în care se 

aplică o procedură de achiziţie. 

Transpunerea acestei Directive în legislaţia românească s-a realizat prin intermediul 

Ordonanţei de Urgenţă 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor electrice 

de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic. 

În condiţiile în care România ca stat membru UE trebuie să implementeze Directivele UE, 

a fost aprobată ordonanţa care obligă autorităţile contractante care intră sub incidenţa 

OUG 34/2006 şi operatorii de servicii publice să ia în considerare la achiziţia de vehicule 

de transport rutier impactul energetic şi de mediu pe întreaga durată de viaţă, sub forma 

consumului de energie, emisiilor de CO2 şi de NOx, NMHC şi particule, astfel în preţul de 

achiziţie se reflectă toate costurile. 

Măsurile planificate să fie puse în aplicare de către municipalitate pentru a promova 

și de a adoptare a electromobilităţii 

Unul dintre obiectivele cheieale municipalităţii este de a asigura o mai bună calitate a 

vieţii pentru cetăţenii săi și de a da un exemplu pentru alte orașe din România. Cu toate 

acestea, poluarea aerului și cea fonica, ca urmare a activităţilor de transport sunt în 

creștere cu fiecare an ce trece. Acestea ar putea fi probleme locale, dar acestea nu sunt 

fara consecinţe globale pentru Europa și în lume: schimbările climatice și încălzirea 

globală, creșterea numărului de riscuri de sanatate publica si probleme, blocaje logistice, 

etc. 
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Pentru a contracara problemele care apar din utilizarea pe scară largă a autoturismelor, 

politica în domeniul transporturilor a municipalitatea va pune în aplicare măsuri axate în 

special privind regimurile de trafic și de parcare. Congestia traficului (atât în staţionare 

și de trafic în mișcare) este cel mai important impact negativ care rezultă din prevalenţa 

transportului de autoturisme in Tâtgovişte, deși nici pe departe singura. Utilizarea 

maşinilor va fi întotdeauna o parte a transportului în Municipiul Târgovişte. Ar fi raţional 

de a direcţiona o parte din atenţie la reducerea efectelor negative ale acestor maşini 

care vor rămâne în Târgovişte în ciuda trecerii intensive în curs la alte moduri de 

mobilitate. 

Promovarea vehiculelor, a autobuzelor electrice curate în detrimentul celor vechi, cu 

norme de poluare euro 2 şi euro 3, poate nu rezolva problemele cele mai urgente de 

transport urban, dar beneficiile adoptarii lor în sensul de poluare fonică redusa și emisii 

mai puţin nocive sunt suficient de mari pentru a vorbi puternic în favoarea lor. O 

introducere a VE pe scară largă prezintă o posibilă soluţie pentru a îmbunătăţi 

considerabil numărul de persoane care folosesc mijloacele de transport în comun şi 

pentru a păstra transportul privat cu autoturism in oraș. VE fac posibilă menţinerea 

libertăţii de mobilitate personală, în același timp, reducerea impactului negativ asupra 

sănătăţii și mediului. Obiectivul politicii orașului nu ar trebui să fie de a elimina 

transportul de pasageri cu masina în întregime, ci de a-i încuraja pe aceştia să optze 

pentru mijloacele de transport în comun, care vor aduce multiple beneficii atât în traficul 

municipal cât şi asupra calităţii aerului. 

Tehnologiile viitoare privind EV au, fără îndoială, un potenţial de a schimba și de a 

îmbunătăţi transportul de autoturisme și integrarea acesteia în sistemul general de 

transport durabil. Adoptarea electromobilităţii poate crea o punte între durabilitate și 

libertatea de mobilitate, deoarece poate coexista cu ușurinţă cu alte moduri sustenabile 

de mobilitate (cum ar fi mersul cu bicicleta și mersul pe jos), datorită naturii sale curate 

si liniştite. Trebuie să se sublinieze că măsurile de promovare a electromobilităţii nu ar 

trebui să contrazică obiectivul de bază al politicii de transport nemotorizat a Municipiului 
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Onești, care este de a crește cota de mers pe jos, cu bicicleta, și utilizarea transportului 

public în compoziţia generală a mobilităţii urbane. 

Măsuri de promovare a electromobilităţii  

Măsurile propuse sunt împărţite în următoarele categorii:  

→ măsuri de infrastructură, 

→ achiziţionarea de autobuze electrice prin programul POR 

→ măsuri de organizare a traficului 

→ măsurile de investiţii,  

→ activităţi de promovare și informare, precum și  

→ măsuri în afara jurisdicţiei municipiului 

Rezultatele așteptate nu pot fi clar definite pentru fiecare măsură, din moment ce toate 

măsurile sunt complementare și ar trebui să fie puse în aplicare împreună pentru a 

realiza obiectivul principal.  

Staţiile de încărcare a autobuzelor electrice vor fi amplasate la nivelul carosabilului, pe 

străzile destinate transportului în comun. Va fi calculată, în funcţie de autonomia unui 

autobuz, distanţa necesară pentru amplasarea acestor sisteme.  

Măsuri generale ce trebuie luate la nivelul Municipalităţii pentru realizarea si 

implementarea unui Plan de Electromobilitate Durabilă:  

→ Măsuri pentru crearea unei infrastructuri publice de staţii de alimentare a 

autobuzelor electrice care sa asigure mobilitatea la nivelul aglomerărilor urbane; 

→ Motivarea folosirii autobuzelor electrice şi acordarea de preţuri speciale la bilete 

sau reduceri; 

→ Măsuri de organizare a traficului; 

→ Construirea depoului, care să satisfacă nevoile unui astfel de sistem de transport 

public în comun; 

→ Măsuri investiţionale; 

→ Activitati promotionale si informationale; 
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→ Măsuri luate în afara jurisdicţiei Municipalităţii. 

Scopul acestor măsuri este acela de a creşte parcul auto electric la nivelul municipalităţii 

cu minim 10 autobuze până în 2020 şi reducere emisiilor de CO2 cu 13% (ca efecte totale 

a implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă).  

În ceea ce priveşte dezvoltarea Infrastructurii de Staţii de Alimentare autbuze electrice 

la nivelul Municipalitatii următoarele principii sunt esentiale: 

→ libertatea de alegere a furnizorului de energie electrica; 

→ asigurarea interoperabilităţii intre diverse reţele de staţii de încărcare şi sisteme 

de încarcare; asigurarea unui numar suficient de statii de incarcare si o acoperire 

geografica convenabilă pe harta Municipiului.  

→ asigurarea unei distribuiri economice a staţiilor de încărcare 

→ instalarea se va face ţinând cont de principiul securităţii spaţiale (ele se vor 

instala în locuri dedicate); 

Cerinţe minime de echipare din punct de vedere al siguranţei în folosire şi 

functionalităţii:  

→ protecţie la supracurent şi la supratensiune, şi împământarea corespunzătoare a 

sursei de alimentare; 

→ protecţie electrică pe fiecare priză de încărcare; 

→ statia nu trebuie sa porneasca alimentarea decât dacă staţia este conectata 

corect şi utilizatorul este identificat; 

→ acces / control de la distanţă pentru a putea opri alimentare şi sau a scoate staţia 

din operare, update-uri de soft de la distanţă; 

→ protecţie la praf şi umiditate; 

→ alimentare monofazata;  

→ alimentare trifazată până la 64A cu posibilitate montării de diverse tipuri de 

borne de alimentare;  

→ să poată alimenta simultan doua sau mai multe tipuri de automobile electrice; 
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→ să permită controlul asupra asupra conexiunii cablului în borna de încărcare, 

asupra puterii de încărcare, asupra diverselor protecţii din staţie; 

→ reîncepera automata a încărcării după cădere de tensiune; 

→ capabilitate de comunicare cu centrul de control; 

→ capabilitate de identificare a utilizatorilor prin RFID, SMS, NFC pentru a preveni 

accesul neautorizat; 

→ comunicare directa cu contorul inteligent prin protocol DLMS si M-bus; o 

posibilitate de a lega într-o reţea locală mai multe staţii din care una singură va 

fi folosită ca interfaţă de comunicare cu reţeaua acest lucru simplificând 

transferul de date şi reducand costurile;  

→ staţia ar trebui aibă o construcţie modulară care să permită upgraduri viitoare cu 

usurinţă şi costuri minime; 

→ standard de protectie indicat;  

→ acces uşor pentru mentenanţă; 
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2.5. MANAGEMENTUL TRAFICULUI (STAŢIONAREA, 

SIGURANŢA ÎN TRAFIC,  SISTEME INTELIGENTE DE 

TRANSPORT, SIGNALISTICĂ, PROTECŢIA ÎMPOTRIVA 

ZGOMOTULUI/SONORĂ)  

 

Măsuri pentru fluidizarea traficului: Plan de mobilitate urbană durabilă propune anumite 

acţiuni de reglementare a traficului în zona urbană, cu scopul fluidizării acestuia, 

reducerea ambuteiajelor, reducerea duratei de circulaţie pe anumite trasee în zona 

centrală, precum şi eliberarea anumitor părţi de carosabil care vor putea fi utilizate 

pentru dezvoltarea infrastructurii velo.  

Se vor propune următoarele proiecte:  

Măsuri pentru traficul staţionar 

TR3 - Reforma politicii de parcare si amenajarea spaţiilor de parcare în zona centrală  

Siguranţa rutieră urbană 

Plan de mobilitate urbană durabilă trebuie să prezinte acţiuni de îmbunătăţire a 

siguranţei rutiere bazate pe analiza problemelor din acest domeniul și pe factorii de risc 

din zone urbană respectivă. 

Se vor propune următoarele proiecte:  

(1) Investiţii pentru creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de 

transport şi reducerea impactului asupra mediului 

(2) Semaforizarea adecvată persoanelor cu deficienţă de auz 

(3) Extinderea sistemului de monitorizare şi management a traficului, în prinicpalele 

intersecţii din municipiu şi dezvoltarea unui centru de comandă şi control 
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Măsuri pentru trafic 

✓ TR 4. Modernizarea infrastructurii din zona ’’ Orizont’’ 

✓ TR 5. Reabilitarea urbană a zonei de Est a mun. Onești, jud. Bacău 

✓ TR 6. Realizarea liniei de centură a municipiului 

✓ TR 7. Înființarea unui punct de incărcare electrică 

 

2.6. ZONELE CU NIVEL RIDICAT DE COMPLEXITATE (ZONE 

CENTRALE PROTEJATE, ZONE LOGISTICE, POLI OCAZIONALI 

DE ATRACŢIE/GENERARE DE TRAFIC, ZONE INTERMODALE - 

GĂRI, AEROGĂRI, ETC); 
 

Municipiul Onești  cuprinde două zone cu un grad ridicat de complexitate: polul 

intermodal de la Gara CFR şi zona centrală. Aceşti poli sunt generatori de trafic ocazional, 

Municipiul Onești fiind un oras de rang II.  

Poli ocazionali de atracţie/generare de trafic: 

▪ Rezervaţia naturală  ,,Perchiu” 

▪ brand-ul sportiv „Nadia Comăneci” 

▪ grădină zoologică 

▪ muzeu de istorie 

▪ mănăstiri, biserici cu picturi de Tătărăscu 

▪ conacul Ana Aslan şi Alecsandri 

▪ Podul lui Ştefan cel Mare din secolul XV 

 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 
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Ana Aslan, Conacul Alecsandri, rezervaţia naturală Perchiu, monumente (Voievodul, 

Mihai Eminescu, Monumentul gimnasticii româneşti, Eroilor, Zimbrul), grădina zoologică 

etc. 

 

2.7. STRUCTURA INTERMODALĂ ŞI OPERAŢIUNI  

URBANISTICE NECESARE; 
 

Intermodalitate: planul de mobilitate urbană durabilă trebuie să contribuie la o mai bună 

integrare a diferitelor moduri și să identifice măsurile menite în mod special să faciliteze 

mobilitatea și transportul multimodal coerent. 

În Planul de acţiune se propune un singur proiect care sa vizeze intermodalitatea: 

Amenajarea unui terminal intermodal, cu parcare park&ride în zona Gării  
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III. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII 

PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ 
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1. STABILIRE PROCEDURI DE EVALUARE A 

IMPLEMENTĂRII P.M.U.D. 
 

Monitorizarea şi evaluarea se referă la modul în care rezultatele implementării Planului 

de Mobilitate Urbană Durabilă sunt analizate şi folosite pentru atingerea obiectivelor pe 

termen scurt, mediu şi lung, respectiv a viziunii propuse de Municipiul Onești 

Monitorizarea şi evaluarea trebuie să fie introduse în plan că instrumente de gestionare 

esenţiale pentru a urmări procesul de planificare şi a evalua punerea în aplicare, dar într-

un mod în care să se poată învăţa din experienţa de planificare, să se înţeleagă ceea ce 

funcţionează bine şi mai puţin bine, pentru a construi un plan de lucru îmbunătăţit în 

viitor. Un mecanism de monitorizare şi evaluare ajută la identificarea şi anticiparea 

dificultăţilor în pregătirea şi implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă şi, 

dacă este necesar, la reorganizarea măsurilor pentru a atinge ţintele mai eficient şi în 

limitele bugetului disponibil. Raportarea trebuie să asigure prezentarea rezultatelor 

evaluării spre dezbatere publică, permiţând astfel tuturor actorilor să ia în considerare 

şi efectueze corecturile necesare (de exemplu, în cazul în care sunt atinse ţintele sau 

dacă măsurile par a fi în conflict unele cu altele).  

Mecanismele de monitorizare şi evaluare trebuie definite şi puse în aplicare cât mai 

devreme. Evaluarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă va fi realizată prin evaluarea 

anuală a îndeplinirii indicatorilor prezentaţi în tabelul de mai jos. Acest tabel prezintă 

valorile prognozate pentru câţiva ani de prognoză din orizontul Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă (consideraţi “ani majori de evaluare”), presupunând implementarea 

intervenţiilor prezentate în Planul de Acţiune descris în capitolul anterior. 

Monitorizarea și evaluarea SUMP se vor axa pe evaluarea modalităţii în care 

implementarea proiectelor din SUMP respectă: 

✓ Indicatorii de sustenabilitate asociaţi dezvoltării urbane sustenabile; 
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✓ Indicatorii de impact determinaţi pentru fiecare proiect individual 

 Modalitatea în care strategia Plan de Mobilitate Urbană Durabilă respectă obiectivele 

strategice se poate evalua urmărind următorul tabel: 
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Obiective Strategice  Indicatori de evaluare  Sursa datelor  

Asigurarea accesului tuturor cetățenilor 

către opțiuni de transport care facilitează 

accesul la destinații și servicii esențiale 

Modalitatea in care gradul de accesibilitate a populației către 

oportunitățile de a călători crește, urmare a îmbunătățirii calității și 

parametrilor tehnici ai rețelei de transport, transpformarea 

acesteia în una electrică prin urmare eco-friendly, dar și a creșterii 

cotei de piață a transportului public și nemotorizat 

Modelul de Transport 

Îmbunătățirea siguranței și securității 

transporturilor 

Variația numărului de accidente după implementarea Planului Baza de date a accidentelor 

administrată de Poliția Rutieră, 

alte evidenţe statistice 

Reducerea poluării sonore și a aerului, a 

emisiilor de gaze cu efect de seră și a 

consumului de energie 

Variația cantității de emisii poluante Variația cantității de gaze cu 

efect de seră Reducerea nivelui de zgomot 

Echipamente de monitorizare a 

calității aerului 

Îmbunătățirea eficienței și rentabilității 

transportului de persoane și bunuri 

Măsura în care strategia de dezvoltare a transportului urban este 

sustenabilă din punct de vedere al eficienței economice. 

Modelul de Transport Analiza 

Cost Beneficiu 

Creșterea atractivității și calității mediului 

urban în beneficiul cetățenilor, economiei și 

societății în general 

Măsura în care implementarea strategiei are efecte pozitive 

semnificative asupra mediului antropic și natural din zona urbană 

Consultări publice 
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Pe langa evaluarea obiectivelor strategice, autorităţile centrale lucrează cu indicatori 

standard oferiţi de INS, prezentaţi sumar și în POR 2014-2020: 

✓ Pasageri transportati in transportul public urban; 

✓ Emisii GES provenite din transportul rutier;  

✓ Operaţiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat; 

✓ Operaţiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decat cele 

pentru transport public si nemotorizat). 

Alţi indicator importanţi ce pot fi monitorizaţi și evaluaţi sunt: 

✓ Repartiţia modală – măsura în care cota de piaţă a transportului public, pietonal 

sau velo variază după implementarea SUMP (a se vedea secţiunea 5.1) 

✓ Indicele de motorizare (calculat ca număr de autovehicule la 1.000 locuitori). 

Cu privire la obiectivele operaţionale, indicatori ce pot fi calculaţi de către APL 

Autoritatea Publică Locală sunt prezentaţi în continuare: 

 Categorie Indacator de monitorizare U.M 

1 Transport rutier Reducerea congestiei traficului în punctele 

cheie 

Min 

2 Capacitatea de circulaţie (debit posibil) pe 

trama stradală principală 

Veh/h 

3 Volum de trafic (intensitatea traficului) pe 

trama stradală principală (ore de varf) 

Veh/h 

4 Raport debit capacitate  

5 Infrastructura rutiera modernizată (nr / 

lungime) 

Nr 

stăzi/lungime 

6 Cota modală transport auto % 

7 Dinamica cotei modale transport auto (intre 

an baza/obiective viziune PMUD 2030) 

% 

8 Parcursul total al vehiculelor Mil veh*km 

annual 
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Mil veh*km 

anual 

9 Timpul mediu al pasagerilor anual 

10 Viteza medie de parcurs a autovehiculelor 

(in ora de varf AM) 

Km/h 

11 Parcursul mediu al autoturismelor in ora de 

varf AM 

Km 

12 Durata medie a calatoriei in ora de varf AM 

cu autoturismul 

Min  

13 Transport 

pietonal şi velo 

Alei pietonale construite/modernizate (nr / 

lungime)  

 

14 Piste/benzi de biciclete create (nr/lungime)   

15 Numar biciclisti care utilizeaza infrastructura 

creata  

 

16 Numar de treceri de pietoni la nivel   

17 Cota modala transport pietonal % 

18 Dinamica cotei modale transport pietonal 

(între an baza/obiective viziune PMUD 2030) 

% 

19 Cota modala transport velo % 

20 Dinamica cotei modale transport velo (între 

an baza/obiective viziune PMUD 2030) 

% 

21 Transport 

staţionar 

Număr locuri de parcare la nivelul 

municipiului  

 

22 Gradul de ocupare a parcărilor taxate  

23 Transport public 

in comun 

Numar de pasageri transportati - transport 

public comun (anual) 

 

24 Autoritate de Transport public zona 

metropolitana infiintata 
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25 Numar de mijloace de transport in comun 

ecologice/electrice/hibride nou 

achizitionate 

 

26 Frecvenţa mijloacelor de transport public 

rutier pe intervale orare 

 

27 Număr persoane deservite de transportul 

public rutier 

 

28 Durata medie a calatoriei cu transportul 

public in comun in ora de varf AM 

min 

29 Cota modala transport public in comun  

30 Dinamica cotei modale transport public in 

comun (intre an baza/obiective viziune 

PMUD 2030) 

 

31 Protectia 

mediului 

Reducerea gazelor cu efect de sera (CO2) Tone/an 

32 Reducerea emisiilor poluante Tone/an 

33 Reducerea nivelului de zgomot datorat 

traficului 

db 

34 Indicatori 

financiar 

Valoarea proiecte realizate fata de total 

valoare portofoliu PMUD 

% 

35 Resurse financiare alocate bugetar anual 

fata de valoare planificata anuala PMUD 

% 

36 Valoare surse de finantare 

IFI/nerambursabile fata de total planificat 

portofoliu PMUD 

% 

37 Indicatori de 

apreciere 

economica 

Rata interna de rentabilitate economica a 

investitiilor propuse PMUD (RIRE) 

% 

38 Valoarea Neta Actualizata Economica 

(VNAE) 

% 

39 Raportul Beneficii/Costuri (BCR) % 
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DIRECŢII PRIORITARE 

Modernizarea infrastructurii  municipiului Onesti 

✓ Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Onesti 

✓ Soluționarea colectării si depozitării ecologice a deşeurilor menajere; acest 

lucru s-a  realizat prin construirea unei staţii de transfer zonal în cadrul 

managementului integrat al deşeurilor, staţie care va deservi un număr de 38 

de localităţi şi va rezolva o importantă problemă privind protecţia mediului,  

cu transportul deşeurilor la depozitul Bacău; 

✓ Reabilitarea retelelor de apă şi canalizare din municipiul Oneşti şi extinderea 

acestora astfel încât să fie asigurată alimentarea cu apă a tuturor locuitorilor, 

esalonat; 

✓ Modernizarea unor strazi in cartierele Orizont si Malu, a strazii Calea 

Adjudului,  a rutelor ocolitoare şi a căilor pietonale, consolidarea şi lărgirea la 

patru benzi de circulaţie a podului aflat pe (drumuri naţionale sau europene), 

respectiv podul peste raul Trotus din municipiul Onesti aflat pe DN 11 si 

realizarea unui pasaj subteran pe DN 11, pe sub CF Adjud-Ciceu, refacere 

aparari de maluri stanga si dreapta in aval si amonte  de podul peste raul 

Trotus; 

✓ Construirea unei Statii de epurare a municipiului Onesti in vederea reducerii 

poluarii apelor subterane si de suprafata cu ape uzate  in parteneriat cu 

Consiliul judetean Bacau 

✓ Realizarea unui Parc industrial in vederea utilizarii fortei de munca calificate 

disponibile si a infrastructurii existente in zona industriala; 

✓ Regenerarea urbana a zonelor centrale si periferice ,prin modernizarea 

trotuarelor, a spatiilor de circulatie pietonala, prin realizarea de parcaje ; 

✓  Realizarea si modernizarea spatiilor de joaca pentru copii; 

✓ Extinderea retelelor de gaze naturale in toate cartierele orasului; 
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✓ Remodelarea zonei comerciale din cadrul Pietei agroalimentare Onești si din 

imprejurimile acesteia, inclusiv Bazarul si Oborul Saptamanal; 

✓  Amenajarea   cursului de apa - paraul Cașin 

✓ Construirea de noi locuințe pentru tineri, sociale, de serviciu si pentru 

inchiriere altor persoane 

✓ Reparatii  la sălile de sport de la Colegiul National “Dimitrie Cantemir”, Scoala 

nr.1, Scoala nr.5 si sala de antrenament pentru lotul olimpic de junioare de la 

Liceul cu program sportiv “Nadia Comaneci” 

✓ Reabilitarea Parcului Sportiv Municipal Onesti si dotarea acestuia, respectiv 

a Stadionului de Fotbal “Energia”, a terenurilor de tenis, terenul de atletism, 

terenul de handbal si spatiile de cazare pentru sportivi, dupa necesitati 

✓ Reabilitarea termica a unor unitati de invatamant preşcolar din municipiu, in 

functie de sursele disponibile; 

✓ Reabilitarea Spitalului Municipal ( sectiile : interne, ORL- Oftalmologie, 

neurologie); 

✓ Reabilitare termica Maternitate ; 

✓ Realizarea unor surse alternative de producere a energiei termice pentru  

Spitalul municipal Onesti- montare panouri solare; 

✓ Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, esalonat, in functie de sursele  

disponibile  

✓ Reabilitarea blocurilor de locuinte degradate (str. Libertatii, bloc nr.1); 

✓ Continuarea lucrarilor de construire a Catedralei Ortodoxe “Pogorarea 

Duhului Sfant” si amenajarea zonei Catedralei Ortodoxe; 

✓ Modernizarea strazilor din cartierele din zona periurbana Slobozia, Cuciur, 

Buhoci, 6 Martie; 

✓ Amenajarea incintei Bisericii Ortodoxe “Sf. Maria Magdalena” si continuare 

pictura interioara; 

✓ Reabilitarea capelei din cimitirul Red; 
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✓  Achizitionarea și punerea la dispozitia investitorilor, in conditiile legii a unor 

suprafete de teren aparţinând domeniului privat; 

✓ Preluarea si modernizarea Casei de Cultura ; 

 

 

2. STABILIRE ACTORI RESPONSABILI CU 

MONITORIZAREA 
 

Comisia de Monitorizare PMUD  

Se propune înfiinţarea oficială a Comisiei de Monitorizare Plan de Mobilitate Urbaă 

Durabilă.  

Constituirea acesteia trebuie să fie făcută printr-un act administrativ, care să confere 

competenţe legale şi să creeze condiţiile unei asumări rapide de decizii pentru rezolvarea 

problemelor de implementare semnalate.  

Comisia de Monitorizare trebuie să cuprindă persoane cheie pentru problematica 

mobilităţii de la nivelul municipiului (Primar/Manager Public, Arhitect Şef, Directorii 

direcţiilor din primărie, in special Directiile Proiecte, Investitii, Achizitii, Tehnic, 

Administrarea domeniului public, Juridic, reprezentanţi ai Politiei Locale, Politiei Rutiere, 

Operator transport public local s.a.). Comisia va lucra în şedinţe trimestriale sau mai des 

dacă este cazul, monitorizând implementarea Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și 

luând decizii privind rezolvarea problemelor majore de implementare care apar pe 

parcurs.  

Actualizarea și recalibrarea Modelului de Transport  

Este importantă menţinerea și actualizarea modelului pentru a putea fi recalibrat în 

fiecare an major de evaluare (2020 și 2030). Pentru actualizarea modelului, echipa 
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responsabilă cu întreţinerea modelului trebuie să colecteze sau să obţină permanent 

următoarele informaţii actualizate: 

✓ Noile aranjamente privind circulaţia (drumuri noi, denivelări de intersecţii, 

modificare număr de benzi pe drumuri existente, introducere semaforizări etc.) 

✓ Date privind utilizarea terenurilor, în scopul includerii în model al noilor 

generatori de trafic (de exemplu un mall nou, un cartier de locuinţe nou etc.) 

✓ Trasee TP, tarife și servicii  

✓ Număr călători îmbarcaţi pe fiecare linie TP 

✓ Numărători de trafic 

✓ Numărători TNM 

Pentru o perioada de tranziţie, serviciul de monitorizare a implementării Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă poate fi externalizat pe baza de procedura competitivă, 

astfel încât să se asigure fazele iniţiale de implementare, până la posibilitatea realizării 

compartimentului. Această activitate poate fi externalizată împreună cu partea de 

actualizare a modelului de transport.
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ANEXA 1. PIESE DESENATE 
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Amplasare în județ 
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Infrastructura: Drumuri-Râuri- Linia CFR 
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Trasee transport în comun 
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Nivelul de solicitare al arterelor principale 
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Puncte monitorizare trafic 
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Scenariu 1 
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Scenariu 2 
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Scenariu 3 
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Scenariu optim 
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Propunere șosea ocolitoare 
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ANEXA 2 
 

Nomenclatorul reţelei stradale a municipiului Oneşti la data de 15 februarie 2010 

Nr. 

Crt 

Denumirea 
arterei 

Lungimea 

totală 

(m) 

Suprafaţa 

totală 

(mp) 

Lungimea, lăţimea, suprafaţa pe tipuri de îmbrăcăminţi 

B
et

o
n

 d
e 

ci
m

en
t 

Îm
b

ră
că

m
in

ţi
 

as
fa

lt
ic

e 

Îm
b

ră
că

m
in

te
 

A
.U

. 

P
av

at
e

 c
u

 

p
av

el
e 

P
av

at
e

 c
u

 
b

o
lo

va
n

i d
e 

râ
u

 

B
al

as
ta

te
 

P
ăm

ân
t 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1200 

- - - - 

2 Str. 13 
Septembrie 

170 595 - - 170x3,5= 

595 

- - - - 

3 Str. 8 Martie 600 3600 400x6= 

2400 

200x6= 

1200 

- - - - - 

4 Str. 9 Mai 150 900 - - - - - 150x6=9
00 

- 
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5 Str. Alexandru cel 
Bun 

400 2000 - - - - - 400x5= 

2000 

- 

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

9870 

- - - - - 

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

525 

- - - - 

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

700 

- - - - 

9 Str. Armoniei 450 3150 - 450x7= 

3150 

- - - - - 

10 Str. Aurel Vlaicu 

 

100 400 - 100x4=40
0 

- - - - - 

11 Str. Aurora 400 2800 - - 400x7= 

2800 

- - - - 

12 Str. Avântului 4970 34320 4500x7= 

31500 

- 470x6= 

2820 

- - - - 

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

1500 

- 

14 B-dul Belvedere 800 11200 122x14= 678x14= - - - - - 
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1704 9492 

15 Aleea Bradului 100 400 - 100x4=40
0 

- - - - - 

16 Calea Braşovului 1520 13680 - 1520x9= 

13680 

- - - - - 

17 Str. Buciumului 600 4200 - 600x7= 

4200 

- - - - - 

18 Str. Buhoci 350 2450 - 350x7= 

2450 

- - - - - 

19 Calea Caraclăului 1500 9000 - 850x6= 

5100 

- - - 650x6= 

3900 

- 

20 Str. Casa de apă 2380 10294 200x5= 

1000 

- - - 500x4= 

2000 

1680x4= 

6750 

 

 

21 Str. Castanilor 300 1500 - - - - - 300x5= 

1500 

- 

22 Str. Caşinului 1490 8500 - 1270x6= 

7620 

220x4=88
0 

- - - - - 
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23 Str.Cauciucului 620 3670 - - 570x6=34
20 

- - - - 

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

3500 

- 

25 Str. Chimistului 200 1400 - 200x7= 

1400 

- - - - - 

26 Aleea Cireşilor 200 800 - - 200x4=80
0 

- - - - 

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

2100 

- - 

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

1000 

- 

29 Str. Costache 
Negri 

244 1000 30x4=12
0 

214x4=85
6 

- - - - - 

30 Str. Cpt. Buşilă 100 400 - - - - - 100x4=4
00 

- 

31 Str. Crângului 470 2820 - 470x6= 

2820 

- - - - - 

32 Aleea Crinilor 250 1000 250x4= 

1000 

- - - - - - 
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33 Str. Crişom 200 800 - - - - - 200x4=8
00 

- 

34 Aleea 
Crizantemelor 

120 480 120x4=4
80 

- - - - - - 

35 Str. Cuciur 345 1480 - - 345x4= 

1480 

- - - - 

36 Str. Culturii 400 2800 - 400x7= 

2800 

- - - - - 

37 Str. Daciei 200 1400 - - 200x7= 

1400 

- - - - 

38 Str. Dobrogeanu 

Gherea 

550 3850 - - 550x7=38
50 

- - - - 

39 Str. Doinei 500 2500 - 500x5= 

2500 

- - - - - 

40 Str. Dorobanţului 515 2100 - 515x4= 

2100 

- - - - - 

41 Str. Dr.Victor 
Babeş 

1150 7550 - 1150x7= 

7550 

- - - - - 

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

4000 

- 
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43 Str. Ecoului 200 1000 - - - - - 200x5= 

1000 

- 

44 Str. Emil 
Rebreanu 

1000 7000 - 1000x7= 

7000- 

- - - - - 

45 Str. Erou 
Turturică 

400 1600 - - - - - 400x4= 

1600 

- 

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

1600 

- 

47 Str. Fântânele 1200 8400 - 1200x7= 

8400 

- - - - - 

48 Str. Flacăra 290 1310 - - 290x4=13
10 

- - - - 

49 Str. Florilor 220 880 - - 220x4=88
0 

- - - - 

50 Str. Gării 250 1500 - 250x6= 

1500 

- - - - - 

51 Str. G-ral Radu R. 
Rosetti 

560 5530 - - 210x18=3
780 

350x5=17
50 

- - - - 
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52 Str. George 
Bacovia 

680 4760 - 680x7= 

4760 

- - - - - 

53 Str. Geoge 
Călinescu 

600 540 600x9=5
40 

- - - - - - 

54 Str. George 
Coşbuc 

100 700 100x7=7
00 

- - - - - - 

55 Str. George 
Enescu 

300 1200 - - - - - 300x4= 

1200 

- 

56 Str. Gheorghe 
Doja 

530 2170 - - 530x4=21
70 

- - - - 

57 Str. Horea 600 2400 - - - - - 600x4= 

2400 

- 

58 Str. 
Independenţei 

400 1600 - - - - - 400x4= 

1600 

 

59 Str. Industriilor 6600 46200 - 6600x7= 

46200 

- - - - - 

60 Str. Ing. Anghel 
Saligny 

1000 7000 1000x7= 

7000 

- - - - - - 

61 Str. Ion Creangă  400 2000 - - 400x5=20
00 

- - - - 
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62 Str. Ion Luca 
Caragiale 

280 1680 50x6=30
0 

- 230x6=13
80 

- - - - 

63 Str. Izvorului 400 2000 - - 400x5=20
00 

- - - - 

64 Str. Jupiter 250 1500 - 250x6= 

1500 

- - - - - 

65 Aleea Lalelelor 1120 4480 1120x4= 

4480 

- - - - - - 

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

3400 

- 

67 Str. Libertăţii 1860 21210 - 350x3,5=
1225 

1345x14= 

18830 

165x7=11
55 

- - - - - 

68 Aleea Liliacului 180 630 - - 180x3,5=
630 

- - - - 

69 Str. Măceşilor 300 1500 - - - - - 300x5= 

1500 

- 
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70 Str. Măgurii 200 1200 - - 200x6=12
00 

- - - - 

71 Calea Mărăşeşti 9000 100350 6700x9= 

60300 

2300x17 

=40050 

- - - - - 

72 Str. Mărăşti 500 3000 - - 500x6= 

3000 

- - - - 

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

74 Str. Matei 
Basarab 

300 1200 - - - - - 300x4= 

1200 

 

75 Str. Mercur 800 5600 430x7= 

3010 

370x7=25
90 

- - - - - 

76 Str. Mihai Bravu 600 4200 - 600x7=42
00 

- - - - - 

77 Str. Mihai Viteazu 200 800 - - - - - 200x4=8
00 

- 

78 Str. Mihail 
Kogălniceanu 

300 1200 - - - - - 300x4= 

1200 

- 

79 Str. Mioriţei 120 680 - - 120x6=68
0 

- - - - 

80 Str Mircea cel 
Bătrân 

150 750 - - - - - 150x5=7
50- 

- 
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81 Str. Muncii 460 3220 - - 460x7=32
20 

- - - - 

82 Str. Nucului 400 2000 - - -
400x5=20
00 

- -  - 

83 B-dul Oituz 1655 25970 9x18=16
2 

 

(374x6,5
)x2= 

4862 

 

2(10x5)
= 

100 

645x18=1
1610 

 

(327x7)x2
= 

4578 

 

125x18+2
1= 

2 

 

2437 

- 52x6,5=338 

43x9=387 

80x18=144
0 

- - - 

84 Str. Orizontului 200 1200 - - 200x6= 

1200 

- - - - 

85 Str. Păcii 400 1600 - - 400x4=16
00 

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

1820 

- - - - - - 

87 Aleea Parcului 490 1960 - - 490x4=19
60 

- - - - 

88 Str. Perchiului 1135 6230 - - 645x7=45
15 

490x3,5= 

1715 

- - - - 

89 Str. Pieţei 506 2367 310x4,5
= 

1395 

60x6=36
0 

136x4,5
= 

612 

- - - - - - 

90 Str. Pinului 200 1400 - 200x7=14
00 

- - - - - 

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

1000 

- 

92 Aleea Plopului 90 540 - - 90x6=540 - - - - 
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93 Aleea Podei 250 1500 - - - - - 250x6= 

1500 

- 

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

1500 

- 

95 Str. Poştei 485 3895 - - 100x12= 

1200 

385x7=26
95 

- - - - 

96 Str. Pr. Eduard 
Sechel 

780 4680 - 780x6=46
80 

- - - - - 

97 Aleea Prieteniei 170 395 - - 170x3,5=
395 

- - - - 

98 Aleea Primăverii 170 395 - - 170x3,5=
395 

- - - - 

99 Aleea  Prunului 70 420 - - 70x6=420 - - - - 

100 Aleea Putnei 100 500 - - 100x5=50
0 

- - -  

101 Str. Redului 1460 10220 - 1460x7=1
0220 

- - - - - 

102 B-dul Republicii 2010 24950 110x18= 

1980 

300x12=3
600 

- 265x14= 

3710 

- - - 
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1215x12
= 

14580 

120x9=108
0 

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

1500 

- 

104 Str. Saturn 375 3375 - 375x9=33
75 

- - - - - 

105 Calea Scutarului 2000 14150 - 2000 cu 
14150 

- - - - - 

106 Str. Serelor 700 4900 700x7= 

4900 

- - - - - - 

107 Str. Sfinţii 
Apostoli 

1100 6420 - 460x7=32
20 

640x5=32
00 

- - - - 

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

2000 

- 

109 Str. Sintezei 500 3500 - - 500x7= 

3500 

- - - - 

110 Calea Slănicului 1900 17100 - 1900x9=3
500 

- - - - - 

111 Aleea Speranţei 170 395 - - 170x3,5=
395 

- - - - 
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112 Str. Spicului 880 5280 - 680x6=40
80 

200x6=12
00 

- - - - 

113 Str. Stadionului 600 4200 600x7= 

4200 

- - - - - - 

114 Str. Ştefan cel 
Mare 

1000 3500 700x4= 

2800 

- - - - 300x4= 

1200 

- 

115 Str. Stejarului 150 750 - - - - - 150x5=7
50 

- 

116 Str. Stirenului 500 3500 500x3= 

1500 

- 500x4= 

2000 

- - - - 

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

2600 

- 

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

3000 

- 

119 Str. Teilor 380 2280 - - 380x6=22
80 

- - - - 

120 Str. Tineretului 920 7640 390x9= 

3510 

350x10=3
500 

180x3,5=
630 

- - - - - 
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121 Aleea 
Trandafirilor 

775 4180 775 cu 
4180 

- - - - - - 

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

- - - - 

123 Str. Trotuşului 500 3500 500x7= 

3500 

- - - - - - 

124 Str. Uzinei 710 4290 - - 370x7=25
90 

340x5=17
00 

- - - - 

125 Str Vadului 900 4500 - - - - - 900x5= 

4500 

- 

126 Str. Vasile 
Alecsandri 

500 2200 - - - - - 400x4= 

1600 

100x6=6
00 

- 

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

1000 

- 

128 Str. Venus 490 3430 - 490x7=34
30 

- - - - - 

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

130 Str Viişoara 2000 12000 2000x6= 

12000 

- - - - - - 

131 Aleea Viitorului 230 1380 230x6= 

1380 

- - - - - - 

132 Aleea Viorelelor 1025 4100 1025x4= 

4100 

- - - - - - 

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

1500 

- 

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

1000 

- 

135 Str. Vulturului 150 600 150x4=6
00 

- - - - - - 

136 Str. Zefirului 120 720 - - 120x6=72
0 

- - - - 

137 Str. Zemeşului 3000 27000 - 3000x9=2
7000 

- - - - - 

138 Aleea  Zoo 250 1000 - - - - - 250x4= 

1000 

- 

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

140 Str. Zorilor 200 1200 - 200x6=12
00 

- - - - - 

Lungimea totală (m) 99010 - 26425 40305 16265 560 940 15530 - 

Suprafaţa totală (mp) - 690111 182670 309239 90805 6955 4640 64675 - 
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CENTRALIZATOR PARCARI 

Nr. Crt. Denumirea străzii Suprafaţa amenajată, mp 

1 Al. I. Cuza 860.00 

2 George Bacovia 286.00 

3 Caşinului 3 - 5 660.00 

4 Caşinului 7 - 9 730.00 

5 Caşinului 11 621.60 

6 Buciumului 498.00 

7 Teilor 906.00 

8 Calea Mărăşeşti 2 450.00 

9 Buciumului 2 1,240.00 

10 Pieţei 4,042.00 

11 Calea Mărăşeşti 16 - 28 875.00 

12 Buciumului 770.00 

13 Jupiter 3 - 5 972.00 

14 George Bacovia 302.00 

15 Aurora 1,280.00 

16 Pajura 1,511.00 

17 Poştei 520.00 
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18 Bd. Republicii 47, Calea Mărăşeşti 10 1,960.00 

19 1 Mai 2,177.00 

20 Chimistului 1 - 3 1,020.00 

21 Calea Mărăşeşti 6 400.00 

22 Libertăţii 21 - 27 764.50 

23 Poştei 2 660.00 

24 Mercur 10 - 12 790.00 

25 Libertăţii 33 - 35 540.00 

26 Tineretului 8 - 10 - 12 1,200.00 

27 Mercur 11 - 13 680.00 

28 Libertăţii 11 1,380.00 

29 Bd. Oituz 13 440.00 

30 Pinului 2 - 4 520.00 

31 Bd. Belvedere 10 325.00 

32 Mercur 6 1,380.00 

33 George Bacovia 14 - 18 1,260.00 

34 Libertăţii 13 1,370.00 

35 E. Rebreanu 5 - 7 350.00 

36 Pechiului 2 - 4 340.00 
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37 Spitalul Municipal 5,383.00 

38 Colegiul Sportiv Nadia Comăneci 435.00 

39 Dr. Victor Babeş 640.00 

40 Libertăţii 13 - 17 1,235.00 

41 George Bacovia 24 725.00 

42 Stadionului 15 1,690.00 

43 Dr. Victor Babeş 882.00 

44 Pajura 2 - 4 750.00 

45 Republicii 64 800.00 

46 Ana Ipătescu 1,250.00 

47 Buciumului 10 540.00 

48 Buciumului 12 650.00 

49 Mihai Bravu 337,00 

50 Emil Rebreanu 300,00 

51 Perchiului 10-12 1190,00 

52 Perchiului 8-10 1190,00 

53 Perchiului 14 1200,00 

 TOTAL 50.260,10 
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ANEXA 3 
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Unitați de invatămant pe baza cărora s-au facut analize de trafic 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de învăţământ 

Învăţământ de zi 

Tip unitate 

Limba de predare 

Adresă 

1 Şcoala Postliceală „Carol 
Davila” 

Şcoală postliceală 

Limba română 

Str. Culturii nr. 1, Oneşti 

2 Şcoala generală nr. 7 Şcoala cu  clasele I – VIII 

Limba română 

Str. Aurora nr. 2, Oneşti 

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

Limba română 

Str. Venus nr. 2, Oneşti 

4 Şcoala generală „George 
Călinescu” 

Şcoala cu clasele I – VIII 

Limba română 

Str. Armoniei nr. 4, Oneşti 

5 Şcoala generală „Ghiţă 
Mocanul” 

Şcoala cu clasele I – VIII 

Limba română 

Str. 1 Mai nr. 7, Oneşti 

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

Limba română 

Str. Caşinului nr. 15, 
Oneşti 

7 Scoala Stefan cel Mare  Şcoala cu clasele I – VIII 

Limba română 

B-dul Oituz nr. 17,Onesti 

8 Colegiul Naţional  ,,Grigore 
Moisil” 

Colegiu Naţional 

Limba română 

Str. Tineretului nr. 14, 
Oneşti 

9 Colegiul Naţional „Dimitrie 
Cantemir” 

Colegiul naţional 

Limba română 

Str. Victor Babeş nr. 12, 
Oneşti 

10 Colegiu Tehnic „Gheorghe 
Asachi” 

Colegiu tehnic 

Limba română 

Bdul. Republicii nr. 45, 
Oneşti 

11 Colegiul Sportiv „Nadia 
Comăneci” 

Colegiul sportiv 

Limba română 

 

 

Str. Perchiului nr. 4, 
Oneşti 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de învăţământ 

Învăţământ de zi 

Tip unitate 

Limba de predare 

Adresă 

12 Colegiul tehnic ,,Petru Poni” Colegiu tehnic 

Limba română 

B-dul Republicii, nr. 60, 
Onesti 
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13 Clubul Sportiv Şcolar  Club sportiv şcolar 

Limba română 

Bdul. Republicii nr. 60, 
Oneşti 

14 Clubul Elevilor Oneşti Clubul elevilor 

Limba română 

Str. Parcului nr. 15, Oneşti 

15 Liceul Teologic „Fericitul 
Ieremia” 

Liceu teologic 

Limba română 

Str. Belvedere nr. 7, 
Oneşti 

16 Liceul tehnologic Onesti Liceu tehnologic  

Limba romănă 

Str. Avântului nr. 9, 
Oneşti 

17 Grădiniţa „Manoglia” Grădiniţă cu program 
prelungit 

Limba română 

Str. Apollo nr. 2, Oneşti 

18 Grădiniţa „Sf. Paul” Grădiniţă cu program 
normal 

Limba română 

Str. Eduard Sechel nr. 14 – 
16, Oneşti 

19 Grădiniţa nr. 1 Grădiniţă cu program 
normal 

Limba română 

Str. Caşinului nr. 1 

20 Grădiniţa nr. 3 Grădiniţă cu program 
normal 

Limba română 

Str. Oituz nr. 13, Oneşti 

21 Grădiniţa nr. 4 Grădiniţă cu program 
normal 

Limba română 

Str. Daciei nr. 2, Oneşti 

22 Grădiniţa nr. 5 Grădiniţă cu program 
prelungit 

Limba română 

Str. Armoniei nr. 4, Oneşti 

23 Grădiniţa nr. 6 Grădiniţă cu program 
normal 

Limba română 

Str. Flacăra nr. 4, Oneşti 

24 Grădiniţa nr. 7 Grădiniţă cu program 
normal 

Limba română 

 

Str. Libertăţii nr. 15, 
Oneşti 
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25 Grădiniţa nr. 8 Grădiniţă cu program 
prelungit 

Limba română 

 

Str. Cauciucului nr. 1, 
Oneşti 

26 Grădiniţa nr. 9 Grădiniţă cu program 
prelungit 

Limba română 

 

Str. George Călinescu nr. 
4, Oneşti 

27 Grădiniţa nr. 10 Grădiniţă cu program 
prelungit 

Limba română 

Str. Teilor nr. 2, Oneşti 

28 Grădiniţa nr. 11 Grădiniţă cu program 
normal 

Limba română 

Str. Victor Babeş nr. 8, 
Oneşti 

 

29 Grădiniţa nr. 12 Grădiniţă cu program 
prelungit 

Limba română 

Str. Perchiului nr. 8, 
Oneşti 

30 Grădiniţa nr. 14 Grădiniţă cu program 
prelungit 

Limba română 

Str. Muncii nr. 14, Oneşti 

31 Grădiniţa nr. 16 Grădiniţă cu program 
prelungit 

Limba română 

Str Oituz nr. 7 Bis, Oneşti 

32 Grădiniţa „Năzdrăvanii” Grădiniţă cu program 
prelungit 

Limba română 

Str. Caşinului nr. 21, 
Oneşti 
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Analiza SWOT pe baza careia s-au prelucrat datele 

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Oneştiul reprezintă un nod de comunicaţie 
atât rutier, cât şi feroviar 

• existenţa reţei de apă potabilă şi canalizare 

• existenţa reţelei de distribuţie gaze 
naturale 

• existenţa reţelelor de cale ferată 

• apropierea de aeroportul Bacău 

• calitatea apei potabile este bună 

• calitatea mediului este bună 

• promovarea campaniilor privind protecţia 
mediului 

• necolectarea selecţionată a deşeurilor în 
vederea reciclării, refolosirii, recuperării 
şi valorificării lor 

• educaţie ecologică superficială 

• lipsa unei surse de apă potabilă 
alternativă 

• lipsa resurse financiare proprii pentru 
realizare lucrărilor de mediu 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• realizarea celei de a doua resurse de apă 
potabilă 

• realizarea liniei de centură a municipiului 

• reabilitarea străzilor 

• reabilitarea termică a clădirilor 

• amplasarea panourilor solare mai ales pe 
timpul verii pentru apă caldă 

• centre de colectare maculatură 

• 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  

• 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 externe  pentru 
îndeplinirea obiectivelor de investiţii 
necesare, adaptate nevoilor oraşului 

• scăderea veniturilor populaţiei 

• creşterea şomajului în zonă 

• dificultate în  suportarea plătii  serviciilor 
de utilităţi 
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Mersul trenurilor Oneşti 
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ANEXA 4  

 

CHESTIONARE UTILIZATE PENTRU ELABORAREA PLANULUI 

DE MOBILITATE URBANĂ  DURABILĂ A MUNICIPIULUI 

ONEȘTI 
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ANEXA 5 

 

PREZENTAREA COMPANIEI/OPERATORULUI DE TRANSPORT 

PRIVAT LOCAL 
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ANEXA 6 

ANALIZA COST – BENEFICIU (ACB) 

 

Analiza cost beneficiu (ACB) reprezintă un instrument economico – matematic, menit să 

faciliteze luarea unor decizii de finanţare, şi implicit de alocare a unor resurse economice 

în prezent, în speranţa obţinerii unor beneficii economice şi sociale viitoare, în contextul 

incertitudinilor asociate unui orizont de timp lung, asociat perioadelor de implementare 

şi producere de efecte ce caracterizează proiectele de investiţii de mare amploare. În 

acest cadru complex, un dialog serios între toţi factorii implicaţi, care împărtăşesc seturi 

diferite de informaţii şi obiective politice, ar trebui să fie completat de mecanisme solide 

de stimulare, pentru evaluarea proiectelor, cu scopul de a depăşi asimetria informaţiei 

structurale. Proiectele de investiții reprezintă în fapt ansambluri optimale de acţiuni de 

investiţii bazate pe o planificare sectorială, globală şi coerentă, în baza căreia, o 

combinaţie definită de resurse umane, materiale, etc. provoacă o dezvoltare economică, 

sociala determinată. 

 Specific perioadei recente este faptul că sumele implicate în proiecte, indiferent de 

provenienţa lor sunt mari şi foarte mari, iar procesele de atragere, gestionare, utilizare, 

raportare, monitorizare etc. devin din ce în ce mai dificil de administrat, ceea ce impune 

inclusiv existenţa unor resurse umane specializate. Datorită creșterii complexităţii 

metodologiilor de elaborare şi implementare a proiectelor, respectiv a costurilor ce 

decurg din aceasta, proiectele trec din ce în ce mai mult în sfera organizaţiilor puternice 

cu disponibilităţi semnificative de resurse, pe termen scurt si mediu. În același context 

trebuie evidențiat și faptul că nevoile societății civile sunt din ce în ce mai mari, respectiv 

dezastrele naturale şi antropice, conflictele internaţionale etc. consumă din ce în ce mai 

multe resurse financiare, toate acestea alimentându-se dintr-un fond comun, care 

automat atrage după sine diminuarea resurselor pentru alte necesităţi, fapt ce impune 
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adoptarea unor modele de alocare si utilizare a resurselor, bazate pe sustenabilitate si 

performanță. 

Obiectivele principale ale ACB sunt:  

- de a stabili măsura în care proiectul contribuie la politica de coeziune 

economică și socială; 

 - de a evalua gradul în care sunt respectate obiectivele finanțatorului căruia îi 

sunt solicitate fondurile pentru investiții;  

- de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de cofinanțare din surse atrase 

pentru a fi viabil financiar (dacă beneficiile nete ale proiectului, ca diferență între 

beneficii și costuri, sunt pozitive pentru societate, atunci societatea înregistrează un 

avantaj în urma implementării proiectului). 

Pentru intocmirea analizei cost- beneficiu s-au luat în considerare toate informaţii 

primite. 

 Pornind de la contul de execuţie al bugetului local la 31.12.2015 rezultă venituri totale 

de 82.053.639 lei și un volum total al cheltuielilor realizate la 31.12.2015 de 79.499.835 

lei reprezentând plăţi din bugetul local, rezultă că, anumite proiecte se pot finanţa şi de 

la nivel local. 
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Pentru realizarea analizei cost-beneficiu a fost aleasă o perioadă de referinţă de 30 de 

ani. 

Analiza opţiunilor presupune evaluarea a trei scenarii  în vederea justificării variantei 

optime alese.  

Analiza financiară i-a în considerare beneficiile şi costurile proiectului de investiţii în 

termeni comensurabili şi monetari, pentru a ajunge la indicatori unitari care să exprime 

valoarea proiectului. Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de 

numerar al proiectului pentru a calcula ratele randamentului adecvate, în special rata 

financiară internă a randamentului (FRR) sau a investiţiei (FRR/C) şi valoarea netă 

financiară actuală corespunzătoare (FNPV). 

Analiza financiară este alcătuită dintr-o serie de tabele care colectează fluxurile 

financiare ale investiţiei, descompuse la nivelul investiţiei totale, costurile şi veniturile 

aferente exploatării, sursele de finanţare şi analiza fluxului de numerar pentru 

durabilitatea financiară. 

Prin orizont de timp se înţelege numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. 

Previziunile care privesc tendinţa viitoare a proiectului ar trebui formulate pentru o 

Venituri (mil. lei) 
82.053.639

Cheltuieli (mil lei) 
79.499.835

Comparatia venituri - cheltuieli la nivelul bugetului local la 
31.12.2015
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perioadă adecvată vieţii sale economice utile şi suficient de lungă pentru a lua în 

considerare impactul său pe termen mediu sau lung. 

Alegerea orizontului de timp poate avea un efect extrem de important asupra 

rezultatelor procesului de evaluare. În mod concret, alegerea orizontului de timp 

afectează calcularea principalilor indicatori ai analizei cost-beneficiu şi poate afecta, de 

asemenea, determinarea ratei cofinanţării. 

Analiza financiară efectuată a ţinut seama de următoarele principii generale: 

• luarea în considerare a unei durate de utilizare, care să fie economic viabilă şi 

destul de lungă pentru a se putea evalua impactul acesteia pe termen mediu şi 

lung; 

• proiectele să conţină informaţiile necesare pentru aplicarea metodelor de 

analiză; 

• preţurile să fie evaluate pentru fiecare resursă folosită; 

• planificarea financiară trebuie să arate că proiectul nu prezintă riscuri legate de 

insuficienţa finanţării, sincronizarea intrărilor şi ieşirilor de capital fiind esenţială 

pentru implementarea proiectului. 

Investiţia totală care se doreşte a fi implementată este de 161.71 mil lei (36.34 mil euro). 

Viabilitatea financiară a proiectului trebuie să fie evaluată prin a certifica dacă fluxurile 

de numerar nete cumulative (care nu au fost actualizate) sunt pozitive pe tot parcursul 

perioadei de referinţă analizate. 

Fluxurile de numerar nete luate în considerare în acest scop trebuie să ţină cont de 

costurile de investiţii, toate resursele financiare (naţionale şi UE) şi venitul net.  

Valoarea reziduală face parte din Valoarea Netă Actualizată (VNA), conform formulei: 

VNA = (venituri actualizate – costuri actualizate asociate cu activitatea) + valoare 

reziduală actualizată 

Literatura de specialitate curentă recomandă trei posibile metode de calcul a valorii 

reziduale: 
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1) Prin luarea în considerare la valoarea de piaţă reziduală a activelor fixe, ca şi cum ar 

fi vândute la finalul orizontului de timp avut în vedere, şi a pasivelor nete rămase; 

2) Prin calcularea valorii reziduale a tuturor activelor şi pasivelor; 

3) Prin calcularea valorii nete actuale a fluxurilor de numerar în anii de viaţă rămaşi ai 

proiectului. 

Având în vedere că durata de viaţă a investiţiilor este mai mare decât orizontul de timp 

pentru care se realizează analiza, în cadrul analizei financiare va apărea şi necesitatea de 

calculare a valorii reziduale, care în acest caz este de 58.52 mil lei. 

Astfel, se iau în considerare următoarele date: 

✓ Valoarea investiţilor este de 161.71 mil lei, 

✓ Durata de viaţă a investiţiei de 30 de ani; 

Investiţia propusă prin proiect constituie o investiţie de utilitate publică, negeneratoare 

de venituri directe,astfel pe perioada de analiză se estimează că in fiecare an veniturilor 

vor creşte cu cate 5 % 

Costurile de operare sunt costuri adiţionale generate de utilizarea investiţiei, după 

terminarea construcţiei poiectului. 

În tabelele întocmite pentru determinarea sustenabilităţii financiare a investiţiilor nu a 

fost inclusă valoarea reziduală, întrucât ea nu corespunde unui flux real pentru 

investitor. Valoarea netă actualizată reprezintă ceea ce rămâne la dispoziţia 

solicitantului la încheierea duratei de viaţă a proiectului. 

Posibilitatea de a atrage alte surse de finanţare decât cele nerambursabile este limitată, 

întrucât recuperarea unor astfel de investiţii, la care s-ar adăuga costul unui eventual 

credit (dobânzi, comisioane bancare, diferenţe de curs valutar datorate inflaţiei, etc.) ar 

determina presiuni asupra populaţiei. 

Pentru determinarea valorii actualizate nete a investiţiei (VAN) s-a utilizat funcţia NPV 

() din programul Microsoft Office Excel. 
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Cu ajutorul funcţiei NPV se calculează valoarea netă actualizată a unei investiții prin 

utilizarea unei rate de actualizare și a unei serii de plăți (Valoarea investiţiei cu semnul 

minus) și încasări viitoare (flux de numerar actualizat). 

Sintaxa funcţiei NPV este “=NPV(rate,value1,value2,...valueN)”, unde rata reprezintă o 

rată de actualizare de 8%, “value 1” este valoarea investiţiei din anul 1, “value2” valoarea 

investiţiei din anul 2, “valueN” este fluxul de numerar actualizat din ultimul an de 

referinţă. Pentru scenariu optim s-a obţinut o valoare netă actualizată de 38.60 mil lei. 

Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care valoarea 

actualizată netă= 0. O rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi 

cheltuielile. 

Rata internă de rentabilitate s-a calculat astfel prin actualizarea fluxurilor de lichidităţi 

disponibile, utilizând programul Excel din pachetul Microsoft Office utilizând funcţia 

financiară IRR(). Microsoft Excel utilizează o tehnică iterativă pentru calculul funcţiei 

IRR. Începând de la valoarea “guess”, IRR ciclează prin calcule până la o precizie a 

rezultatului de 0,00001 procente.  

Pentru investiţiile propuse în cadrul scenariulului optim rata internă financiară este de 

17%, iar raportul cost-beneficiu este mai mare de 1, ceea ce înseamnă că proiecte se 

dovedesc a fi rentabile. 

Datorită faptului că acest proiect nu este generator de venituri directe, ci de venituri 

colaterale, indirecte precum şi de beneficii sociale, analiza de senzitivitate este 

concentrată asupra costurilor de investiţie şi costurilor operaţionale. 

 Analiza de senzitivitate s-a efectuat avându-se în vedere principalele riscuri 

cuantificabile care pot afecta performanţele proiectelor: creşterea valorii investiţiei şi 

creşterea costurilor operaţionale.  

Analiza nu pleacă de la nevoia rentabilităţii proiectului, aceasta neputând fi cuantificată 

direct, ci de la influenţa posibilă ce poate să apară în sensul creşterii costurilor.  
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Pentru efectuarea analizei senzitivităţii, s-au ales următoarele variabile critice: 

▪ costurile de exploatare; 

▪ costul investiţiei. 

Analiza de risc scoate în evidenţă principalele riscuri la care sunt supuse proiectele, 

precum şi măsurile de prevenire şi soluţionare a situaţiilor nedorite, în cazul în care 

acestea survin. 

Analiza efectuată a ţinut cont de următoarele tipuri de riscuri: 

▪ Tehnice; 

▪ De mediu; 

▪ Financiare; 

▪ Instituţionale; 

▪ Legale. 

Fluxul de derulare al proiectelor este compus dintr-o gamă largă de activităţi, care se 

finalizează cu obţinerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectelor. 

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului, care sunt necesare 

să apară pentru ca proiectul să se poată îndeplini, factori definiţi pozitiv şi în termeni 

măsurabili, iar incertitudinile apar ca şi modificări posibile a elementelor proiectului, dar 

a căror apariţie nu este cunoscută. 
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ANEXA 7 

ANALIZA MULTICRITERIALĂ (AMC)

Scenariu 

de baza 
Scenariu1 Scenariu2 Scenariu3

Scenariu 

optim
ANDN ScA1 ScA2 ScA3

Scenariu 

optim
ANDN ScA1 ScA2 ScA3

Sc 

optim

ACCESIBILITATEA

Cresterea populatiei in

apropierea statiei de

transport public (decizia 

expertului)

0 9 9 10 10 10 0 max

0=0 

puncte, 

10=100 

puncte

10 0 90 90 100 100

0 90 90 100 100 20% 0 18 18 20 20

SIGURANTA
Zilnic - km Vehicule 

(exceptie autostrazi)
122 93 82 55 54 54 122 min

122=0 

54=100 

puncte

68 0 30 70 99 100

0 30 70 100 100 10% 0 3 7 10 10

Emisii  pe rețea( toate

 emisii le cu scor

standardizat)
7 60 62 66 98 98 7 max

7=0 

puncte, 

98=100 

puncte

91 0 52 60 65 100

Consum de energie 100 96 96 97 95 95 100 min

100=0, 

95=100 

puncte

5 0 99 99 98 100

0 75,5 79,5 81,5 100 20% 0 15,1 15,9 16,3 20

ECONOMIC BNR 1 6,77 6,77 6,59 10,63 10,63 1 max
1=0 

puncte, 

10,63=100 

10 0 100 62 64 100

0 100 62 64 100 30% 0 30 18,6 19,2 30

CALITATEA VIETII
Numarul de calatorii  care 

sosesc in zona 
138 110 120 131 100 100 138 min

138=0 

puncte, 

100=100 

puncte

38 0 94 95 89 100

0 81 100 89 100 20% 0 16,2 20 17,8 20

0 82,3 79,5 83,3 100

MEDIU

Valorile ponderiiValori absolute alocate

Criterii Metoda de evaluare

Cel mai 

bun 

rezultat 

Min/Max

Cel mai 

slab 

rezultat

Scor 

Calcule

Delta cel 

mai 

bun/mai 

slab 

rezultat

Scor (intre 0-100) **

Pondere
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