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MUNICIPIUL ONESTI                             APROBAT,  
Directia de dezvoltare locala                                                                                     PRIMAR, 
Serviciul Accesare fonduri si implementare proiecte                               Victor Laurențiu NEGHINĂ 
Nr.     27058       /    21.05.2021 
 
         
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ  
 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus   
 

 Denumirea obiectivului de investiţii  - 
,,Refunctionalizare, modernizare si dotare Cinematograf  din B-dul  Oituz nr. 25, 
Municipiul Onesti” – Elaborare DALI, Expertiza tehnica, Studiu de Acustica , 
Studiu de luminotehnica si Audit energetic  

1.1. Ordonator principal de credite/investitor  - Municipiul Onesti 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  - nu este cazul 

 1.4.  Beneficiarul investiţiei  - Municipiul Onesti, judetul Bacau 
 
   2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus   

  Se intentioneaza achizitionarea  serviciilor de elaborare a urmatoarelor documentatii tehnice: 
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) 
Expertiza tehnica 
Studiu de Acustica 
Studiu de luminotehnică 
Audit energetic 
Documentatie obtinere avize , ( care se pot obtine la faza DALI) 
Actualizare documentație 

   Documentatiile se vor elabora conform HGR 907/2016, precum si legislatiei si normativelor in 
vigoare la data realizarii. 

      2.1. Scurtă prezentare privind:   
a) deficienţe ale situaţiei actuale;  
  Cinematograful ,,Oituz”  care face obiectul contractului de proiectare - este   amplasat pe artera 
principala a municipiului Onesti- B-dul Oituz, la nr. 25 intr-o cladire emblematica pentru oras, avand  fatada 
principala decorata cu o compozitie realizata din mozaic, creatie a unor artisti plastici romani. 
   In prezent, cladirea se prezinta intr-o stare avansata de degradare, atat in ceea ce priveste exteriorul cat si 
interiorul, fiind afectata structura de rezistenta,  finisajele, tamplaria  instalatiile sanitare, termice, electrice  si 
acoperisul  . Mozaicul de pe fatada  nu a fost afectat de degradare. 
   Concluzionand, cladirea necesita o refacere totala,  intrucat nu este functional.In decursul anilor, aceasta  a 
fost  vandalizata, avand  peretii interiori si tavanele demolate partial, dotarile si  instalatiile distruse sau  furate in  
proportie de 90%. 
    Prin oportunitatea  oferita de Programele de finantare nerambursabila active, municipalitatea intentioneaza 
sa elaboreze o documentatie in faza de DALI, si studiile de specialitate necesare, in vederea refacerii cladirii  cu 
destinatia de cinematograf.  
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b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 
 Scopul realizarii acestei investitii este asigurarea unui spatiu pentru cetatenii municipiului Onesti si nu 
numai ,  in care sa se desfasoare diverse manifestari  culturale si  proiectii cinematografice. 
 Beneficiarul investitiei, respectiv Municipiul Onesti, considera oportuna realizarea obiectivului propus, 
intrucat existenta subprogramului  ,,Sali de cinema”  , finantat de la bugetul de stat, prin Compania Nationala de 
Investitii , ofera ocazia de a realiza proiectul, cu sprijinul fondurilor nerambursabile, degrevand in acest fel 
bugetul local de sumele necesare realizarii investitiei. 
 De asemeni, conditiile de proprietate sunt favorabile , destinatia data cladirii incadrandu-se in categoria  
celor  eligibile. Terenul  si  cladirea cinematografului apartin domeniului public al municipiului Onesti. 
 Realizarea obiectivului  deschide portile colaborarii intre institutiile de acelasi fel, atragand persoane si din 
alte zone din tara , care doresc sa se implice in activitatile culturale ,  ce se vor desfasura . 
 Utilizarea unui spatiu care in prezent este inchis datorita degradarii, va contribui la cresterea gradului de 
satisfactie a locuitorilor privind administratia locala, si de guvernamant, care da dovada de implicare in activitati 
cu impact civic, si care nu sta in pasivitate  fata de problemele  reale existente, precum si pentru igienizarea 
locatiei , care in prezent constituie un focar de infectie prin prezenta rozatoarelor si a gunoaielor acumulate in 
timp. 
 

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.   
- posibilitatea producerii unor accidente cauzate de starea avansata de degradare a cladirii (eventuale incendii , 
cutremure).   
- impactul vizual negativ pe care il are imaginea oferita de cladirea abandonata  
- neincrederea in capacitatea administratiei publice locale de a gestiona  administrarea unui bun al domeniului 
public 
   2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul 
de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus   
        Exista inca un cinematograf  in municipiul Onesti,   cu numele ,,Capitol”, insa  la un numar de 37.172 
locuitori,  capacitatea sa  este insuficienta, in situatia in care se doreste diversificarea genului de actiuni cultural 
cinematografice. 
   2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte 
normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus   
- Strategia de dezvoltare locala a municipiului Onesti , pentru perioada 2017-2022 
   2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea 
obiectivului de investiţii   
- Nu este cazul 
   2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei   
- Imbunatatirea infrastructurii culturale  a municipiului Onesti 
- Imbunatatirea conditiilor oferite cetatenilor municipiului pentru desfasurarea activitatilor culturale, recreative 
sau educationale, cresterea calitatii vietii culturale prin extinderea si sustinerea infrastructurii culturale existente 
si prin diversificarea ofertei culturale. 
 - Reamenajarea unui cinematograf  in Onesti, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea  cladirii fostului 
Cinematograf ,, Oituz”, pentru intarirea rolului spatiilor de cultura si transformarea acestora in puncte comunitare 
de acces la informatie si cultura si de coeziune sociala. 

- Eliminarea focarului de infectie pe care il constituie actuala cladire. 
 

   3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice   
   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:   
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- Se estimeaza un cost de realizare a investitiei de 5.000.000 lei, conform mediei costurilor unor 
investiţii similare realizate in tara. Se ataseaza copii ale documentelor identificate online, in  presa, in care  se 
face referire la costurile unor investitii similare. 

- Se intentioneaza realizarea proiectului din finantari nerambursabile, cofinantarea  municipalitatii 
fiind in procent de maxim 10%. 

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

 
Conform unor contracte de prestari servicii similar, identificate in SEAP, estimarea valorii este urmatoarea: 
 

Etapa I 
- DALI - 35.800 lei, fara TVA (inclusiv studiu topografic cu viza OCPI si studiu geotehnic); 
- Audit energetic - 6.000 lei, fara TVA; 
- Expertiza tehnica - 9.000 lei,  fara TVA; 
- Studiu de acustică – 6.000 lei, fără TVA 
- Studiu de luminotehnică – 9.000 lei, fără TVA 
- Documentație obținere avize – 3.000 lei, fără TVA 
- Total Etapa I- 68.800 lei fara TVA  

 
Etapa II 

- Actualizare documentație (15% din valoarea Etapei I ) –10.320 lei, fără TVA 
 

- TOTAL( Etapa I+Etapa II): 79.120 lei, fără TVA 
 
   3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile 
se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)   
 Sursa de finantare  : 
1. Se intentioneaza depunerea unei aplicatii la Compania Nationala de Investitii, pentru proiectare, 
asistenta tehnica proiectant si executie lucrari- sursa de finantare - buget de stat  
2. DALI, Expertiza tehnica, Studiu de Acustica, Studiul de luminotehnică, Auditul energetic și 
actualizarea documentației se vor realiza cu fonduri de la bugetul local. 
 
   4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 
existente   
  Imobilul constituit din teren in suprafata de 542 mp  si constructie in suprafata desfasurata  de 
607  mp , cu regim de inaltime - Parter, se afla in domeniul public al municipiului Onesti si sunt  
intabulate  conform documentatiei cadastrale nr. 64428.  

 
   5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investiţii:   
 
a) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;   
Cladirea se invecineaza la: 

- Nord- cu  Aleea Parcului  
- Sud  - cu B-dul Oituz  
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- Vest-  cu Spatiu comercial de pe B-dul Oituz 
- Est   -  cu Spatiu commercial de pe  B-dul Oituz 
  La Cinematograful ,, Oituz” exista acces carosabil  si pietonal din  Aleea Parcului , din  B-dul 
Oituz . 
b) surse de poluare existente în zonă;   
- nu este cazul 
c) particularităţi de relief;   
- teren plat 
d) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;   
- obiectivul a fost anterior  racordat la : reteaua de apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, 
energie electrica, gaze, CATV, telefonie fixa 
- In prezent  obiectivul nu mai este racordat  la nici o utilitate , dar toate retelele sunt la limita de 
proprietate. 
e) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 
măsura în care pot fi identificate;   
- nu este cazul 
f) posibile obligaţii de servitute;  
-  nu este cazul  
g) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; 
-  Se vor respecta conditionarile existente in PUG, nu sunt conditionari speciale. 
 h) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - Plan 
urbanistic general şi regulamentul local de urbanism aferent;   
- PUG existent 
i). existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 
imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.   

- Nu este cazul 
 
   6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 
funcţional:  
 Cinematograful  din Onești,  parte a complexului comercial  ,,Oituz”  a fost proiectat pentru 350 
de locuri si   formează lateralul bulevardului cu același nume, creat prin sistematizarea orașului in 
perioada anilor 1962-1970.  Se remarcă prin imensul panou policrom de mozaicuri ceramice 
(executat la Combinatul Chimic Târnaveni), care e de fapt unul dintre pereții sălii de spectacole.  
 După ce a fost concesionata cladirea  cinematografului ,, Oituz”,i-a fost schimbata destinatia   
din cinema in discotecă și  club privat, iar după încetarea concesiunii, clădirea a fost practic 
devastată. In prezent, aceasta  se afla in proprietatea si administrarea municipiului Onesti, conform 
inventarului domeniului public si privat  al municipiului Onesti , la nr. 19103898. 
 Se prezinta intr-o stare avansata de degradare, cu spatii pline de deseuri  rezultate din demolari, 
cu infiltratii de apa prin tavan , pereti demolati , lipsa tamplarie, lipsa  instalatii sanitare, electrice sau 
termice avand  fatadele  si acoperisul degradate.  
 Intrucat constituie un real pericol atat din punct de vedere al sigurantei,  rezistentei si stabilitatii 
cat si din punct de vedere sanitar, municipalitatea  intentioneaza sa reabiliteze aceasta cladire , si sa ii 
redea demnitatea si importanta pe care a avut-o in anii 1970-1980,   pentru un oras nou, cum este 
Onestiul. 
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 Astfel, plecand de la necesitatea existenta pe plan local, privind asigurarea unor spatii pentru 
cetatenii municipiului Onesti si nu numai ,  in care sa se desfasoare diverse manifestari  culturale, 
proiectii cinematografice si ateliere de creatie sau Sali pentru activitati educationale, se propune 
modernizarea si refunctionalizarea   fostului cinematograf ,,Oituz”. 
Lucrarile care sunt necesare  sunt urmatoarele:  

- Demolari 
- Consolidari 
- Refacere acoperis , montare panouri solare 
- Recompartimentari pereti interiori 
- Finisaje interioare si exterioare 
- Instalatii electrice, sanitare, termice, gaze 
- Sisteme de supraveghere si alarmare 
- Sisteme de protectie si alarmare  impotriva incendiilor 
- Achizitie dotari spatii comune, scaune tapitate cu brate ,  mochetare pardoseala,achizitie  

calculator  pentru  spatiul administrativ si casa de bilete 
- Achizitie echipamente specifice proiectiilor cinematografice 
- Echipamente de sonorizare 
- Momntare scena, ecran, cortina 
- Izolare termica, fonica, iluminat difuz, iluminat de siguranta la inaltime si la trepte 
- Realizare iesiri de siguranta 

-    Amenajare zona acces spectatori, sala de spectacol, cabina proiectie, vestiare, spatiu 
administrator, anexe pentru intretinere spatii, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, 
holuri, spatiu vanzare bilete, spatiu afisaj spectacole, 

- Montare  draperii groase pentru izolare spatiu acces in sala de spectacole / usi izolate fonic, 
tavan si pereti  izolati  fonic si modulati pentru asigurarea acusticii unei Sali de spectacole muzicale. 

- Alte activitati specifice destinatiei 
Lucrarile mentionate nu sunt restrictive, ele fiind completate cu toate celelalte activitati necesare 

punerii in functiune a unui cinematograf  cu proiectie minim 3D,  pentru un municipiu de rangul II. 
Sala de spectacole va fi astfel realizata incat sa poata fi folosita si ca sala de proiectie filme cat si 

ca sala de  spectacole,  pentru diferite  manifestari culturale, sau intalniri ale cetatenilor comunitatii,  
de interes general. 

Materialele ce  se vor utiliza vor fi de calitate buna , moderne,  cu rezistenta mare in timp, adaptate 
destinatiei unde vor fi folosite, conform unui proiect tehnic elaborat de catre un arhitect si alti 
proiectanti de specialitate. 

Se va avea in vedere utilizarea materialelor cu un consum redus de energie electrica, si care sa  nu 
polueze mediul inconjurator. 

Se vor stabili masuri de protectia muncii si a sanatatii si securitatii in munca. 

     7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz a:   
      - expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri 
sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente;   
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      Expertiza tehnica este solicitata pentru determinarea stabilitatii cladirii, in vederea reabilitarii 
termice ( conform Legii 10 / 1995). 
    Se impune realizarea  urmatoarelor studii, care vor completa Documentatia de avizare  a lucrarilor 
de  interventie  : 
  1.  Expertiza tehnica-  este necesara pentru stabilirea rezistentei si stabilitatii cladirii, inainte 
de inceperea lucrarilor de reabilitare( conform Legii 10 / 1995- legea calitatii in constructii, 
modificata si completata). 
 2. Audit energetic- impus de necesitatea reabilitarii termice ( conform Legii 10 /1995) 
   3.  Studiu de Acustica 
- necesar pentru determinarea masurilor necesare asigurarii  acusticii salii,  
-necesar pentru stabilirea  eficientei din punct de vedere al acusticii interioare, 
- necesar pentru stabilirea geometriei optime din punct de vedere acustic pentru elementele 
delimitatoare ale salii / scenei 
   4.  Studiu de luminotehnică    -  necesar în vederea stabilirii specificațiilor minime în 
vederea realizării unui sistem de iluminat performant 

   - 
 
 
 

Director executiv, 
 
 

Sef serviciu, 
 
 

Consilier, 
 


