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STAREA ECONOMICĂ 

 

I. Evoluţii sectoriale   
1) Industria     

În fundamentarea politicii fiscale şi bugetare a Municipiului Onești s-au avut în vedere evoluţiile 

bugetare ale anilor precedenţi, priorităţile comunităţii locale pornind de la nevoile acesteia, realizarea 

obiectivelor stabilite prin Strategia de dezvoltare locală, potrivit căreia Municipiul Onești va avea o 

guvernare locală modernă, orientată spre dezvoltare și cooperare antreprenorială, spre un mediu de viaţă 

curat și sănătos.  

Veniturile  bugetului  local pe anul precedent au fost  fundamentate  în temeiul art.14 alin.7, din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile și completările ulterioare prevederile 

bugetare cu rectificările ulterioare au fost în sumă de 12.319.153 lei, din care Venituri proprii în sumă de 

68.850.000 lei. 

Potrivit art.5 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu  modificările și 

completările ulterioare, fundamentarea Veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, 

evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează 

impozitele şi taxele aferente. 

Gradul de realizare a Veniturilor  proprii destinate Bugetului Local al municipiului Onești, 

determinat ca raport procentual intre veniturile totale încasate și veniturile totale programate în perioada 

de raportare este în procent de 87%. 

Procesul de elaborare şi execuţie a Bugetului Local s-a bazat pe atragerea cetăţenilor la actul 

decizional, prin creşterea valorii informaţionale a acestuia și îmbunătăţirea rolului alocativ prin 

repartizarea transparentă a fondurilor bugetare . 

În municipiul Onești conform evidenței fiscale a Direcției economico-financiare erau înregistrate 

la finele anului 2020, un număr de 3.213 contribuabili persoane juridice (agenți economici) structurate 

astfel: 

 Persoane juridice cu obligații fiscale către bugetul local      =   2885 

 Persoane juridice insolvabile                                                 =      49   

 Persoane juridice în faliment         =     235 

 Persoane juridice radiate                                                        =      44 

Forța de muncă înregistrată la sfârșitul anului 2020 la principalii agenți economici din municipiul 

Oneşti, se prezintă astfel:  

 SC Chimcomplex SA  775 salariaţi 

 SC Modeon Fashion  183 salariaţi 

 SC Croco SRL             396 salariaţi 

 SC Barlinek SA     437 salariaţi 

 SC Panimon SA    110 salariaţi 

 SC Maremod        154 salariaţi 

 SC. Autoliv         773 salariaţi 

 SC RAFO SA  (faliment)                51 salariaţi  

 SC Rich Forest  SRL       65 salariaţi 

 SC Modeon Style     65 salariaţi 

 SC Gironap Prod         98 salariaţi 

 SC Albrau Prod SA   101 salariaţi 

 SC Dedeman SRL                          142 salariaţi 

Municipiul Onești, dezvoltat monoindustrial până în 1990, a înregistrat pe parcursul ultimilor ani 

o cădere puternică a sectorului industrial, mai ales din cauza Platformei Industriale unde marii 
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contribuabili ai zonei și ai țării, respectiv, Rafo SA, Carom SA, Uton SA, Termocentrale Borzești SA, 

Comore SA etc. au intrat din reorganizare direct  în faliment. 

Din cauza instabilităţii legislative, mai ales în sectorul economic s-a înregistrat o migraţie 

continuă a forţei de muncă calificată din municipiul nostru. 

Tradiţia în industrie şi îmbunătăţirea treptată a infrastructurii economice și a investiţiilor în 

dezvoltarea resurselor umane vor duce la dezvoltarea IMM-urilor viitoare. O bună cooperare teritorială 

va permite o mai bună integrare a economiilor locale și va crea un mediu favorabil pentru a atrage 

investitorii străini și autohtoni. 

În acest sens, Compania Autoliv România pentru fabrica pe care a deschis-o în municipiul Onești 

și-a ținut de promisiunea făcută executivului oneștean având la finele anului 2020 un număr de 773 

angajați cu posibilitatea de extindere în următorii ani. Investiția făcută de societate, este cea mai mare 

într-o unitate de producție din ultimii ani, fiind un act care va da încredere și altor companii să 

investească în municipiul nostru.   

De asemenea începand cu luna ianuarie 2019, Grupul JYSK - un lanţ internaţional de distribuţie 

care comercializează „totul pentru casă” şi care este cel mai important comerciant care are întotdeauna 

„o ofertă extraordinară”, are dechis un punct de lucru si in municipiul Onești având la finele anului 

trecut un număr de 6 salariați. 

Deasemenea un nou investitor SC Smart Wood România SA, lider mondial în producerea beţelor 

din lemn pentru industria alimentară a creeat un numar de 23 de locuri de muncă cu posibilitate de 

extindere pentru anii următori.  

Viziunea de dezvoltare a municipiului Onești integrează obiective strategice și specifice, care 

alcătuiesc o politică economică drept sprijin pentru agenții economici, în scopul de a spori bogăţia şi 

bunăstarea cetăţenilor săi, prin creşterea competitivităţii şi productivităţii, definite astfel:  

- asigurarea creşterii economice prin garantarea dezvoltării durabile şi utilizarea inteligentă a 

resurselor teritoriului; 

- sprijinirea sectoarelor economice prioritare în raport cu oportunităţile de dezvoltare; 

- gestionarea eficientă a zonelor favorabile implementării unor proiecte integrate de susţinere a 

economiei locale; 

- furnizarea condiţiilor, stimulentelor și spaţiului pentru îmbunătăţirea gradului de formare și 

specializare a tuturor persoanelor apte și dornice de muncă.  

Se constată astfel că municipiul nostru devine tot mai atractiv pentru investitori deoarece orașul 

este conectat la retele europene si nationale de  acces rutier și feroviar și dispune de o bună infrastructură 

locală prin grija executivului oneștean având un impact pozitiv asupra diversității ofertei pe piața muncii 

din municipiul Onești. 

 

2).Agricultura 

În anul 2020 suprafața agricolă a municipiului Onești s-a menținut relativ constantă, la nivel de 

2827 ha, reprezentând în prezent aproximativ 53,9% din suprafața totală a localității de 5247,4840 ha. 

 Structura agricolă a fost urmatoarea: 

arabil – 1943  ha 

livezi și pepiniere pomicole – 5 ha 

vii și pepiniere viticole – 48 ha 

pășuni naturale – 724,14 ha 

fânețe naturale – 106,86 ha 

Sectorul privat de creștere a animalelor s-a confruntat cu incapacitatea gospodăriilor populației 

de a asigura creșterea efectivelor de animale și a randamentului la un nivel tehnologic relativ în acord cu 

standardele speciilor;  imposibilitatea crescătorilor de animale să obțină beneficiile scontate din 

activitatea depusă dat fiind faptul că produsele obtțnute fie sunt folosite pentru consumul propriu, fie 
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numai accidental sunt valorificate pe piață. 

În sectorul agricol s-au arendat de la particulari suprafețe agricole într-un număr de 1278 

contracte pentru o suprafaţă de aproximativ 1020 ha, restul suprafețelor fiind utilizate de către 

proprietari pentru consumul propriu. 

Arendașii, sunt atat persoane juridice care dispun de utilaje agricole moderne și care se achită în 

totalitate de obligațiile față de arendatori, cât și persoane fizice, locuitori ai municipiului Onești. 

În anul 2020 au fost eliberate un număr de aproximativ 1420 adeverințe care au avut la bază 

înregistrările din Registrul agricol. Au fost eliberate 7 atestate de producător.  

   
3). Situaţia locuinţelor 

În anul 2020 în administrarea Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Onesti –Direcția 

Baze Sportive și Fond Locativ - Serviciul fond locativ, contracte și controlul asociațiilor de proprietari, 

se află un numar de 10 blocuri de locuințe construite în cadrul programelor privind construcția de 

locuințe pentru tineri și sociale, după cum urmează: 

- 8 blocuri de locuințe construite prin ANL situate în str. Aleea Viitorului, fiecare bloc avand  25 

locuințe,  în total 200 locuințe în suprafață totală de 8850,60 mp, ocupate de 456  persoane din care 186 

titulari de contract; 

- 2 blocuri de locuințe sociale situate în str.Daciei nr.3 și nr.5 – suprafața ocupată de 1816,80 mp, cu 32 

apartamente ocupate de către 106 persoane, din care 31 titulari de contract. 

La acestea se adaugă: 

- camere de locuit în str.Libertatii nr.1, preluate în administrarea Consiliului Local Onești (cu destinație 

de garsoniere închiriate în regim contractual) în numar de 269 camere și suprafața utila de 1846 mp. Din 

acestea 71 camere sunt ocupate conform contractelor încheiate, fiind locuite de un numar de 69 

persoane.  

- 4 locuințe sociale în str.Castanilor, ocupate de 22 persoane din care 4 titulari de contract. 

- 11 locuințe din fondul locativ de stat și 3 locuințe ce au ca destinație locuința socială ocupate de 251 

chiriași din care 9 titulari de contract.  

-  8 locuințe de serviciu situate în str. General Radu Rosetti, nr.1 și nr.3, ocupate de 8 chiriași din care 6 

titulari de contract. 

În total, Serviciul fond locativ-contracte și controlul asociațiilor de proprietari administrează 524 

locuințe cu destinație de locuință, din care 307 locuințe ocupate de 682 de persoane conform 

contractelor de închiriere încheiate până la data de 31.12.2020.   

 

II. Infrastructura Municipiului Oneşti 
1) Alimentarea cu apă și rețeaua de canalizare 

Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare este proprietatea municipiului Onești, fapt stabilit 

prin H.C.L. nr.62/18.04.2017. Prin H.C.L 77/30.05.2017, începând cu data de 01.06.2017 s-a delegat 

serviciul de apă și canalizare către S.C. RAJA S.A. Constanța. 

Apa potabilă furnizată utilizatorilor casnici și industriali din municipiul Onești provine din sursa 

de apă Valea Uzului – Cărăboaia, printr-o conducta cu o lungime de 29 km. Referitor la sursa Valea 

Uzului-Cărăboaia-Cuciur, aceasta este constituită din lacul de acumulare Poiana Uzului format în 

amonte de baraj; De aici, o conductă de aducţiune de DN1000 transferă apele brute până la staţia de 

tratare Cărăboaia.Staţia de potabilizare Cărăboaia este situată pe teritoriul oraşului Dărmăneşti şi a fost  

construită în 1972. De atunci, aceasta produce și livrează apă potabilă spre sud-vest, gravitaţional, având 

o lungime de 28,7 km (două treimi din Premo şi o treime din oţel neacoperit) de DN800 (17,1 km) şi 

DN1000 (11,6 km) deserveste clienţiI şi colectivităţile din Dofteana, Tîrgu Ocna şi Oneşti  ,Tîrgu Trotuş 

şi Pîrgăreşti. 

Sistemul de distribuție apă potabilă a municipiului Onești are o lungime de 82,56 km prin 

conducte PREMO cu Dn 600 si Dn 400,  conducte de fontă Dn 350 și conducte de oțel cu Dn 
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400.Volumul necesar pentru alimentare cu apă potabilă si tehnologică a orașului este de aprox. 10.000 

mc/zi iar capacitatea de stocare DIN stația Cuciur este de 24.000 mc din care se scad  3380 mc pentru 

situații de urgență. Vechimea conductelor, de peste 50 ani,  conduce la  dese întreruperi accidentale ale 

distribuției apei potabile. 

       Numărul branșamentelor este de 4180 din care utilizatori casnici 3495( 98%). Numărul 

branșamentelor agenților economici este de 507( 100 %), al  institutiilor publice de 178 (99%) si  780 

ale asociatiilor de proprietari. 

     În ceea ce privește canalizarea municipală, aceasta are o lungime de 55,28 km, incluzând și doua 

porțiuni (12,58 km) executate în ultimii ani în cartierele 6 Martie, Cuciur,Buhoci și Calea Adjudului.  

       Rețeaua de canalizare cuprinde 2314 racorduri, din care 989 racorduri populație, 780 racorduri 

asociațiile de proprietari și 385 racorduri agenți economici , 160 institutii publice. Rețeaua de canalizare 

este realizată din tuburi de beton circular ovoidale cu diametrul de 100-200 mm si are o panta de 2-3%.  

      Prin preluarea serviciului de apă și de canalizare de către S.C RAJA S.A Constanța, municipiul 

Onești va beneficia de lucrări de investiții in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-

2020 prin Proiectul “ Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă uzată în municipiul Onești în perioada 

2014-2020 ”.Finantarea a fost aprobată prin semnarea cu Ministerul Fondurilor Europene a Contractului 

cu 303/09.01.2020. 

    Valoarea totală a Proiectului este de 275.608.601,21 lei din care contribuția nerambursabilă a 

Uniunii Europene este de 185.508.955,64 lei, restul fiind asigurat de la bugetul național (13 %0 și 

bugetul local (2%). 

     Proiectul are ca obiectiv general continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea infrastructurii de 

apă și apă uzată din municipiul Onești , ca parte a strategiei la nivel național dezvoltate de România 

pentru atingerea țintelor asumate prin Tratatul de Aderare, precum și a gradului de asigurare a 

alimentării cu apă potabilă a populației. 

    Perioada de implementare a Proiectului este de 47 luni, respective până la data de 31.03.2022, 

investițiile urmând a fi realizate prin 3 contracte de lucrări și 4 contracte servicii.  

 Principalele realizari așteptate sunt : 

Pentru sistemul de alimentare cu apă : 

   - 1 stație tratare apă  

   - 2 rezervoare înmagazinare  

   - 6,9 km aducțiune nouă  

   -18,86 km rețea de distribuție apă potabilă reabilitată  

   - 6,78 km rețea de distribuție apă potabilă nouă  

   - 18.891 locuitori, populație suplimentară care va beneficia de o mai bună calitate a  alimentarii cu 

apă. 

Pentru sistemul de canalizare : 

-3,43 km rețea de canalizare reabilitată  

-32,64 km rețea de canalizare nouă  

-1 stație de epurare ape uzate care deservește aglomerări cu peste 10.000 p.e  

-41.500 locuitori, populație suplimentară care va beneficia de o calitate mai bună a tratării  apelor uzate. 

La sfârșitul anului 2020 stadiul Proiectului este următorul : 

- Reabilitarea și extindere rețele alimentare cu apă și canalizare menajeră este în stadiul de obținere a 

Autorizației de Construire; 

- Reabilitarea și modernizarea stație de epurare este în faza de proiectare ( 180  de zile de la data de 

începere – 08.07.2020). 

În anul 2020, S.C RAJA S.A Constanța – Centrul zonal Onești, a înlocuit rețelele de alimentare cu 

apă (inclusiv bransamentele aferente) care prezentau un  grad avansat de uzură, după cum urmează: 

  - str.Cauciucului–Industriilor: înlocuit conducta Dn150mm OL, cu teava PEHD  pe o lungime de 295,5 

ml, fiind realizat un  cămin de vane;  
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-str.Uzinei: înlocuit conducta Dn100 mm OL , cu țeavă PEHD , pe o lungime de 339 ml; 

-str. Cireșoaia: înlocuit conducta Dn200 mm OL cu țeavă PEHD pe o lungime de 248 ml; 

-Calea Scutarului: înlocuit conducta Dn100 mm OL cu țeavă PEHD pe o lungime de 166,5 ml. 

 

2) Producția și distribuția energiei termice 

         În anul 2020, în municipiul Oneşti asigurarea încălzirii şi apei calde s-a realizat prin surse 

individuale. Pentru încălzire şi apă caldă cele mai folosite modalitati pe teritoriul municipiului sunt : 

- Centrale termice pe gaze 

- Centrale termice pe lemne  

- Calorifere electrice   

- Sobe  

          De menţionat faptul că prin punerea în aplicare a art.10 din Ordonanţa  nr.27/2013 şi a Hotărârii 

Consiliului Local nr.211/22.10.2020 s-a stabilit acordarea de ajutor social lunar pentru încălzirea 

locuinţei cu energie electrică  a persoanelor cu venituri mici. 

 

3). Distribuția energiei electrice 

          S.C. DELGAZ-GRID  SA, în calitate de operator distribuție, a asigurat prin rețelele electrice de 

distribuție de înaltă tensiune ( 110 kv ) , medie tensiune ( 20 kv si 6 kv ) și joasă tensiune ( 0,4 kv ) din 

gestiunea sa, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor de pe raza municipiului  Onești. 

        Echipamentele și rețelele electrice prin care s-a asigurat alimentarea cu energie electrică a 

consumatorilor din municipiul Onești au fost: 

                   - stație de transformare 110/20(6) kV- 1 buc; ( Piata ) 

                   - stație de transformare 35/20(6) kV- 1 buc; ( Casin ) 

                   - stație de conexiune -  1 buc; ( Centru ) 

                   - linii electrice aeriene de 110 kV -  24,7 km; 

                   - linii electrice aeriene de medie tensiune ( 20 kv ) – 43,5 km; 

                   - linii electrice subterane de medie tensiune ( 20 kv ) – 45,7  km; 

                   - linii electrice subterane de medie tensiune ( 6 kv ) – 35,2  km; 

                   - linii electrice aeriene de joasă tensiune ( 0,4 kv ) – 3,75 km; 

                   -  linii electrice subterane de joasă tensiune ( 0,4 kv – 4,8 km; 

                   - posturi de transformare 20 / 0,4 kV - 29 buc; 

                   - posturi de transformare  6 / 0,4 kV - 20 buc; 

            În anul 2020 au fost efectuate toate lucrările programate de mentenanță la rețelele electrice din 

municipiul Onești, precum și lucrările neprogramate impuse de deranjamentele, incidentele și avariile 

produse în rețelele și echipamentele aferente. 

 

4).  Sistemul de iluminat public 

Activitatea de iluminat public în municipiul Onești, presupune lucrări de mentenanță și extindere 

a sistemului de iluminat public,  diminuarea consumului  de energie electrică aferent, activitatea de 

iluminat ornamental, consumul  de energie electrică la semafoare si fântâni arteziene, lucrări de asistență 

tehnică și consumul  de energie electrică pentru manifestări cultural sportive. 

Lucrările de mentenanța, modernizare și extindere a Sistemului de Iluminat Public din 

municipiul Onești se executa, in baza Contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 23 

353/56/25.11.2013, de către S.C. D.P.P. S.A. Onesti. În cadrul lucrarilor s-au utilizat corpuri cu eficiență 

luminoasă ridicată, ce asigură o bună uniformitate a iluminării carosabilului asigurandu-se nivelul de 

iluminare corespunzator pe toate căile de circulație. 

În anul 2020, costurile pentru activitățile de menținere-întreținere,  semafoare și fântâni arteziene 

cât si pentru lucrările de asistentă tehnică au fost  în valoare de 804.355  lei inclusiv TVA. În cadrul 
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lucrărilor de întretinere s-a urmărit păstrarea parametrilor luminotehnici ai corpurilor de iluminat în 

funcțiune precum și ai parametrilor inițiali ai reflectorului din corpurile de iluminat public. 

            Pentru consumul de energie electrică al iluminatului public în anul 2020, s-au cheltuit 

aproximativ 2 461 396,5 lei inclusiv TVA. 

            Datorită utilizării lămpilor cu vapori de sodiu de înaltă presiune, în locul celor cu vapori de 

mercur sau celor cu incandescență, a scăzut puterea medie instalată pe corp de iluminat. 

Pentru asigurarea unui cadru cât mai plăcut, specific sărbătorilor de iarnă, în municipiul Onești, 

în lunile noiembrie și decembrie, s-au montat figurine luminoase, baghete luminoase ghirlande de becuri 

policrome, motive cu furtun luminos si perdele luminoase. 

 

5). Distribuția gazelor naturale 

Suprafața Municipiului Onești este acoperita în marea majoritate cu rețea de gaze naturale ce 

poate asigura alimentarea cu gaz, atât a consumatorilor casnici cât si a celor industriali, fără probleme de 

presiune sau debit. 

Sistemul de distribuție gaze naturale din Municipiul Onesti cuprinde o rețea de gaze naturale în 

lungime de 139 Km si deservește cca.18.500 clienți de pe raza municipiului. Rețeaua de gaze naturale 

nu este prezentă și în cartierele limitrofe ce au fost anexate municipiului Onești precum Borzești si 

Slobozia, dar exista posibilitatea  extinderii în toate zonele  municipiului. 

Unul din principalele obiective ale companiei DELGAZ este acela de a moderniza în permanentă 

rețeaua cu scopul de a spori siguranța în exploatare, fiabilitatea rețelei și nu în ultimul rând de a putea 

asigura servicii de calitate în toată zona de responsabilitate a companiei. Odată cu înlocuirea conductelor 

și branșamentelor se are în vedere și sistematizarea și redimensionarea sistemului de distribuție pentru a 

putea rezolva toate solicitările noi apărute.  

Demersurile societății vizând utilizarea în condiții de deplină securitate a gazelor naturale se 

conjugă permanent cu o bună informare a clienților privind regulile de respectat și respectiv, riscurile ce 

decurg din nerespectarea acestora. Un alt obiectiv important al companiei este acela de a proteja mediul  

înconjurător. Aceasta se realizează prin utilizarea unor tehnologii avansate, prin monitorizarea 

respectării cerintelor legale și prin mobilizare în diminuarea impactului activităților desfășurate asupra 

mediului. 

 

6). Transportul urban 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2006, transportul urban în Municipiul Oneşti este 

realizat prin  4 trasee, plus transportul de persoane în regim de taxi care  acoperă fluxul de călători de pe 

arterele principale ale municipiului. 

Transportul de persoane pe raza unităţii administrativ teritoriale se execută de către operatori 

licenţiaţi, selectati prin licitaţie publică conform legislaţiei în vigoare. Astfel, pentru zona oraşului, 

transportul urban se realizează pe 2 trasee : 

Traseul  nr.1 - Gară-Republicii-Belvedere-Libertăţii-Oituz-Gară 

Traseul nr.2 - Gară-Oituz-Libertăţii-Belvedere-Republicii-Gara                                          

Transportul este asigurat de operatorul S.C. Transmoldova S.R.L. Oneşti, care are contractul de delegare 

transport  nr.39413/20.08.2015, cu o durată de 6 ani. 

Pentru cartierele adiacente, transportul se realizează pe traseele 3, 4  și 5 : 

Traseul nr.3 - T.C.R str.Cauciucului–Carom-Rafo-Str.Fantanele-Chimcomplex-Biserica Ștefan Cel 

Mare din Borzești–Colonia UFET - statia Billa – statia Buciumului – B-dul Oituz 35 – Biblioteca 

Municipala-Piața-Cașinului 15 – T.C.R.Operatorul de transport este S.C.CHIMOTO TRANSCOM 

S.R.L. Oneşti, conform contact de delegare nr.997/25.11.2019 valabil până în 30.11.2025. 

Traseul nr. 4 -La Capucini-Republicii- Gara-Calea Marasesti- Str.Zemeșului -  Slobozia Nouă- 

Slobozia Veche şi retur. 
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Transportul se execută de operatorul S.C. Genora Com S.R.L. Oneşti în conformitate cu 

contactul de delegare nr.999/25.11.2019. valabil pana în data de 30.11.2025. 

Traseul nr.5 - Cartier 6 Martie (dispensar)-Biblioteca Municipala–str.Emil Rebreanu-str.Saturn-

str.George Bacovia-Piață-Str.Casinului 15 - B-dul Republicii-Cartier 6 Martie (dispensar). 

Transportul se execută de operatorul S.C.Chimoto Transcom S.R.L Oneşti în conformitate cu contactul 

de delegare nr.998/25.11.2019 valabil pana in data de 30.11.2025. 

În baza  Hotărârilor Consiliului Local nr.64/2006 şi nr.75/2012, pentru elevii claselor I-XII şi 

copiii de grădiniţă cu domiciliul in cartiere, pe perioada anului şcolar, transportul este subvenţionat de la 

bugetul local în cuantum de 100%. Numărul elevilor care beneficiază de abonamente lunare 

subvenţionate este de aproximativ  335 pentru cartierele Slobozia, Buhoci, Borzeşti, Fântânele şi T.C.R. 

costurile de subventionare ridicându-se la valoarea de 140.995 lei. 

Operatorilor de transport care execută transport public de persoane prin curse regulate li s-au 

întocmit şi eliberat licenţe de traseu. 

De asemenea, transportul public de persoane se realizează prin serviciul complementar 

reglementat prin Legea 38/2003 modificată și completată ulterior. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.139/27.09.2017 Hotărârea Consiliului Local 

nr.147/17.09.2018  s-a aprobat un număr maxim de 200 autorizaţii taxi în municipiul Oneşti, din care 10 

societăți comerciale (operatori de transport) și 63 persoane fizice.  

Prin procedura de atribuire din februarie 2018, martie-august 2020 s-au aprobat şi eliberat un 

număr de 137 autorizaţii către societăţi comerciale şi un număr de 63 autorizaţii persoanelor fizice. 

Pentru punerea in aplicare a Hotărârea Consiliului Local nr.139/27.09.2017 şi s-au analizat  un 

număr de 200 de dosare (20 de documente /dosar)pentru aprobarea şi eliberarea autorizaţiilor taxi în 

municipiul Oneşti. Prin procedura de atribuire de autorizaţii de taxi s-au verificat si vizat un numar de  

72 de autorizaţii de transport in regim de taxi, 5 autorizaţii de dispecerat taxi şi un număr de 198 

autorizaţii de taxi din care 137 către  societăți comerciale (operatori de transport) și 63 persoane fizice. 

Transportul locuitorilor din localităţile învecinate si care tranziteaza municipiul Oneşti, este 

organizat şi monitorizat de către Consiliul Judeţean Bacău  prin cca 30 de trasee atribuite prin licitaţie 

publică.  

Pentru punerea in aplicare a Hotărârilor Consiliului Local  nr. 136, 137,138 din 26.08.2019 a fost 

delegat transportul local de persoane in municipiul Onesti pe traseele  3, 4, 5, respectiv TCR- Bibliotecă, 

Slobozia –stația La Capucini și Cartier Buhoci – Școala generală nr.1 și retur pentru care s-au încheiat 

contracte de delegare  a serviciului, valabile până în anul 2025. 

Pentru punerea în aplicare a procedurii de atribuire a abonamentelor contracost pentru locurile de 

parcare, conform Hotărârii Consiliului Local nr.25/2013, modificata prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.166/22.11.2017, au fost organizate întâlniri cu asociațiile de proprietari. Urmare acestor întâlniri s-au 

întocmit 15 procese-verbale, 15 referate, 15 dispoziţii, s-au analizat un număr de 406 de dosare din care 

s-au eliberat 406 abonamente pentru locuri parcare de reşedinţă. De asemenea, deţinătorilor de 

abonamente care au solicitat rezilierea, li s-au întocmit adrese de reziliere pentru un număr de 21. Pentru 

persoanele care beneficiază de prevedereile Legii 448/2006, s-au întocmit şi eliberat 84 carduri de 

handicap. 

 
7).  Salubrizare 

Activitatea de salubrizare presupune urmărirea zilnică a stării de curațenie a municipiului Onești 

- spații stradale - străzi, parcuri, scuaruri, intersecții, sensuri giratorii, incinte, locuri de joacă pentru 

copii, baza sportivă, zonele situate la intrările și ieșirile din municipiu, albiile râurilor, falezele, spațiile 

de depozitare, colectare gunoi menajer din zonele destinate acestui scop. 

      Această activitate mai presupune și luarea de măsuri în cazuri de vreme extremă (caniculă – se 

stropesc strazile; iarna - se execută lucrări de dezăpezire, de combatere a poleiului, gheții și de înlăturare 

a țurțurilor). 
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        Curățenia stradală a municipiului este efectuată de personalul angajat din cadrul S.C. Domeniu 

Public și Privat Onești S.A., societate a Consiliului Local Onești, care are delegată gestiunea serviciului 

de administrare a domeniului public conform reglamentărilor în vigoare, având ca atribuții 

curățarea/măturarea, eliminarea deșeurilor din depozite neautorizate situate periferic. 

        În anul 2020, în perioada  2 martie – 3 aprilie, Primăria Onești în colaborare cu S.C. Domeniu 

Public și Privat Onesti S.A, au realizat Campania “Luna curațeniei” având ca scop acțiuni de ecologizare 

- salubrizare a domeniului public din municipiu. 

        S-a asigurat respectarea de către agenții economici a sistemului de colectare a deșeurilor produse și 

ritmicitatea ridicării acestora de către societatea care desfășoară această activitate.      

        Serviciul de salubrizare este asigurat din luna ianuarie 2016, de către operatorul S.C. ROMPREST 

S.A. București. Pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități, sunt 103 platforme de 

colectare a gunoiului menajer de la populație, acestea fiind dotate cu 369 containere de 1.100 L. În anul 

2020, în cartierele de case s-au împarțit 10 pubele pentru deseuri menajere si 1200 pentru colectare 

deșeuri reciclabile. 

       Împreuna cu societatea S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. și operatorul de salubrizare S.C 

Romprest S.A s-au organizat campanii de colectare a deșeurilor voluminoase și D.E.E.-urilor în 

municipiul Onești. 

        În anul 2020 s-au amplasat un numar 21 baterii tip clopot pentru colectarea selectivă pe patru fracții 

(hârtie, sticlă, metal, plastic) și s-a suplimentat cu 1 container tip clopot galben pentru colectarea hârtiei 

și cartonului bateria de clopote din  str.Buciumului nr.17. 

       Municipiul Onești este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău, care are ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi 

gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal 

sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 

aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

        În anul 2020 la nivelul Municipiului Onești s-a continuat implementarea “Sistemului Integrat de 

Management al Deșeurilor Solide in Județul Bacău”.  

 8). Gestionarea câinilor fără stapân 

        Această activitate presupune monitorizarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân de pe 

domeniul public al municipiului Onești, a stării de curațenie și dezinfecție a adăpostului de câini fără 

stăpân (cu o capacitate de 600 de câini), a activității Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din 

cadrul S.C Domeniu Public și Privat  Onești S.A. și a modului de colectare a deșeurilor menajere și 

vegetale și a dejecțiilor de animale de la adăpostul de câini fără stăpân. 

 

9). Administrarea cimitirelor  

În municipiul Onești exista 2 cimitire care sunt administrate de S.C. Domeniu Public și Privat 

Onești S.A. Această activitate presupune monitorizarea salubrizării curtilor cimitirelor și a stării spațiilor 

verzi din perimetrul acestora, a modului de colectare a deșeurilor menajere, vegetale  din cimitirele  Red  

și  Borzești. 

 

10). Zone verzi 

Conform Registrului Local al Spațiilor verzi, în municipiul Onești, suprafața zonelor verzi este 

de 125,2873 ha. 

Această activitate presupune supravegherea permanentă a stării de sănătate a plantelor, stabilirea 

lucrărilor horticole necesare pentru întreținerea spațiilor verzi, stabilirea măsurilor fitosanitare necesare 

pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în funcție de buletinele de avertizare primite de la Direcția 
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Agricolă Bacău, respectând legislația specifică. În anul 2020 s-au efectuat tratamentele fitosanitare de 

combatere a  dăunătorilor la arbori și arbuști și lucrarea de dezinsecție la sol.  

De asemenea se urmărește, se analizează, se constată și se stabilesc măsurile de intervenție 

asupra vegetației lemnoase, pentru prevenirea producerii unor accidente sau a unor pagube materiale și 

pentru menținerea stării de sănătate a vegetației lemnoase din municipiu. 

La recomandările Primăriei municipiului Onești, transmise prin compartimentul de specialitate, 

lucrările de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi din municipiu, sunt efectuate de 

personalul din cadrul S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., având atribuții privind întreținerea 

spațiilor verzi.  

În anul 2020, în perioada 2 -11 martie, din cauza condițiilor  epidemiologice  specifice, . 

Primăria Onești în colaborare cu S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. au realizat Campania ”Luna 

Plantării Arborilor”. În cadrul acestei campanii, au fost plantați un număr de  60  puieți arbori.            

 
11). Întreținerea străzilor, trotuarelor și parcărilor 

În cursul anului 2020 au fost executate lucrări de reparație și întretinere a stratului carosabil al 

străzilor, reabilitare și întreținere parcări, lucrări de reparații asfaltice trotuare, plombări, montat borduri, 

amenajare alei , montare piloni metalici, marcaje rutiere  etc. după cum urmează: 

În cursul anului 2020 au fost executate lucrări de reparație și întretinere a stratului carosabil al 

străzilor, reabilitare și întreținere parcări, lucrări de reparații asfaltice trotuare, plombări, montat borduri, 

amenajare alei , montare piloni metalici, marcaje rutiere etc. după cum urmează:  

 

REPARAȚII ASFALTICE   mp= 43.726,00  

Frezări și plombări asfaltice mp 8.476,00 

Străzi mp 34.465,00 

Str. Chimistului – parcare  3.130,00 

Str. Călinescu   4.140,00 

str. Gării   1.729,00 

str. A.I. Cuza   2.587,00 

Str. Pajura  2.670,00 

Str. Doinei   1.394,00 

Varianta TCR   6.650,00 

Str. Sintezei și Aleea Viitorului – parcări  3.262,00 

Marășești nr.6 – parcare  2.960,00 

Montat borduri ml 132,00 

Amenajat alei pietonale cu dale din beton mp 162,00 

Reabilitare drum prin :   

scarificare și reprofilare și balastare mp 32.870,00 

decolmatare șanturi și rigole ml 1.450,00 

Executat marcaje rutiere mp 7.725,00 

Montat indicatoare rutiere buc 103,00 

Limitatori viteză – str. G.Calinescu, Bdul.Oituz, str. 

A.I.Cuza, str. M.Bravu mp 
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Montat stâlpișori protecție treceri pietoni Bdul. Oituz 

Înlocuire parapeți protecție – zona Pod Trotuș 

Lucrări de reparații și zugrăveli interioare : 

-Complex ANL Aleea Viitorului 

   

6.054,00 

Montat + ridicat la cota capace + receptori pluviali buc 20,00 

Lucrari de bransare la reteaua la sensuri giratorii si 

rabate centrale. 

Rampa persoane dezabilitati Str. Mercur nr.4 si Str. 

E. Rebreanu nr.11 B 

   

PARTEA A II-A :   

Turnat beton in:     

Platforme betonate pentru mobilier urban mp 126.00 

Montat locuri fitness buc 20.00 

Montat mobilier urban buc 319.00 

    foisoare buc 4.00 

    banci stradale noi buc 136.00 

    banci stradale recondiționate buc 102.00 

Cos plastic si metalice buc 89.00 

Reparatii banci stradale buc 72,00 

Reparatii aparate fitnes buc 12,00 

Locuri de joaca                      

 buc 9.00 

Montat panouri inscriptionate   buc   29.00 

Montat borduri locuri de joaca   

 ml 220 

Montat conf. Metalica iluminat festiv   

Demontat si montat sectii de votare, afisaje 

electorale   

Reparații lazi antiderapant     buc 62 

Reparatii la locuri de joaca 

permanent 

  

Înlocuire rigle banci buc 430 

Lucrări specifice Luna curațeniei:   

Reparații și vopsitorie fântână arteziană Oituz 35   

Amenajare Parc Nadia   

Vopsitorii banci stradale   

Lucrări specifice Comandament de iarnă – 

deszăpezire și combaterea poleiului   
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STAREA SOCIALĂ 
1) Populația și fenomenele demografice 

La nivelul municipiului Oneşti, fenomenele demografice au fost caracterizate în ultimii ani prin 

prisma evoluţiei oscilante a indicatorilor caracteristici: natalitatea, mortalitatea generală, căsătorii, 

divorţuri, mortalitatea infantilă, stabilire reşedinţă, plecări cu reşedinţa etc. 

La data de 01 ianuarie 2019 populaţia după domiciliu în municipiul Oneşti era de 51.012 de 

locuitori din 24.017 barbaţi şi 26.995 femei; la data de 01 iulie 2019 populaţia după domiciliu în 

municipiul Oneşti era de 50.719 de locuitori din 23.823 barbaţi şi 26.896 femei.  

La data de 01 iulie 2020 populaţia după domiciliu în municipiul Oneşti era de 50.156  de 

locuitori din care 23.519 barbaţi şi 26.637 femei. 

La data de 01 iulie 2020, din numărul total de 50.156 de locuitori sunt grupaţi astfel:  

- 23.519  barbaţi, din care 19.691 persoane majore (peste 18 ani) și  3.828  minori 

- 26.637  femei, din care  22.964 persoane majore (peste 18 ani) și 3.673 minori.  

La nivelul municipiului Oneşti, populaţia a scăzut de la an la an astfel: la data de 01 iulie 2018 

populaţia după domiciliu în municipiul Oneşti era de 51.281 de locuitori din care 24.180 barbaţi şi 

27.101 femei; la data de 01 ianuarie 2019 populaţia după domiciliu în municipiul Oneşt i era de 51.012 

locuitori din care 24.017 barbaţi şi 26.995  femei; la data de 01 iulie 2019 populaţia după domiciliu în 

municipiul Oneşti era de 50.719  de locuitori din care 23.823 barbaţi şi 26.896 femei; la data de 01 

ianuarie 2020 populaţia după domiciliu în municipiul Oneşti era de 50.459 locuitori din care 23.665 

barbaţi și 26.794 femei; la data de 01 iulie 2020 populaţia după domiciliu în municipiul Oneşti era de 

50.156  de locuitori din care 23.519 barbaţi şi 26.637 femei. 

Această evoluţie se datorează evoluţiei oscilante a indicatorilor caracteristici: natalitatea, 

mortalitatea generală, căsătorii, divorţuri, mortalitatea infantilă, stabilire reşedinţă, plecări cu reşedinţa 

etc. 

În anul 2020 au avut loc 293 naşteri, 495 decese, 283 căsătorii, 112 divorţuri, stabilirea reşedinţei 

520 persoane, plecări cu reședința 761 persoane. 

În urma rezultatelor definitive ale recensamântului populaţiei din anul 2011, primite în anul 

2014, municipiul Oneşti are o populaţie cu reşedinţa stabilă în număr de 39.172 de locuitori din care 

bărbaţi 18.574 şi femei 20.598. În anul 2016 municipiul Oneşti a avut o populaţie cu reşedinţa stabilă în 

numar de 36.250 din care 17.342 barbaţi şi 18.908 femei.  

 

2). Forţa de muncă şi şomajul  

La nivelul municipiului Oneşti numărul mediu al salariaţilor a scăzut în anul 2019 la 10.649 

persoane, față de 10.708 persoane în anul 2018, față de 10.695 persoane în anul 2017 și 10.671 persoane 

în anul 2016. Numărul mediu al salariaţilor la nivelul municipiului Oneşti a scăzut în anul 2013 cu 1.829 

fata de anul 2012. În anul 2013 numărul mediu al salariaţilor era de 11.611 fata de 13.440 de salariaţi 

din anul 2012. Pentru unele activităţi numărul salariaţilor a crescut precum în activităţile de transport, 

agricultură, silvicultură, pescuit, asigurări sociale, administraţie publică, iar numărul salariaţilor a scazut 

în industrie, construcţii, comerţ, asigurări, învatamânt, sănătate. 

Numărul şomerilor înregistraţi la data de 31 decembrie 2020 în municipiul Onești a fost de 395 

persoane, din care 115 bărbați și 280 femei, față de 322 la 31 decembrie 2019, dintre care 224 barbaţi şi 

98 femei.  

 

3). Învaţământ  

La începutul anului de învăţământ 2020-2021, populaţia şcolară s-a cifrat în municipiul Oneşti la 

9.190 elevi şi preşcolari care frecventau o formă de învaţământ organizată. 

Reţeaua şcolară din municipiul Oneşti cuprinde un număr de 12 unităţi de învatamânt cu 

personalitate juridică finanţate de către Consiliul Local Municipal Oneşti, unităţi care lucrează în sistem 
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descentralizat, având Consilii de Administraţie proprii, consilii care cuprind: cadre didactice, 

reprezentanţi ai autorităţii locale şi primarului, părinţi, elevi, reprezentanţi ai agenţilor economici.  

Consiliile de administraţie gestionează fondurile primite de la Primăria Oneşti pentru toate 

categoriile de cheltuieli: de personal, materiale pentru bunuri şi servicii, burse şi cheltuieli de capital.  

Toate unităţile de învaţământ au compartiment de contabilitate propriu, având calitatea de 

ordonator tertiar de credite. 

Date statistice privind unităţile de învatamânt preuniversitar din municipiul Oneşti în anul 2019-

2020, respectiv pentru anul 2020-2021:  

- grădiniţe: 4 grădiniţe cu program normal, 6 grădiniţe cu program prelungit  

- grădiniţă particulară : 1  

- şcoli gimnaziale: 5  

- colegii: 4 

- unităţi liceale: 3  

- şcoli postliceale: 2 particulare  

- copii înscrişi în gradiniţe: 842 în anul școlar 2019-2020, respectiv 947 pentru anul școlar 2020-

2021 

- elevi înscrişi: 7.730 în anul școlar 2019-2020, respectiv 8.243 pentru anul școlar 2020-2021. 

Parteneriatul cu comunitatea locală a fost benefic pentru viaţa şcolii oneştene. În relaţiile cu 

Primăria, agenţii economici, fundaţiile, O.N.G.-uri, şcolile au manifestat receptivitate, o permanentă 

mobilitate şi disponibilitate necesare unor abordari contextuale noi, articulate situaţiilor sociale concrete.  

În anul 2020 nu au avut loc olimpiade școlare din cauza pandemiei. 

 
4). Sănătatea 

A. Descrierea spitalului 

Spitalul Municipal ,,Sf. Ierarh dr. Luca’’ Onesti  are în funcţiune un total de 573 de paturi, 521 

de acuti si 52 de cronici, repartizate astfel: 

- 468 paturi pentru 11 secţii: interne, cardiologie, chirurgie, pediatrie, A.T.I, neurologie, ortopedie si 

traumatologie, obstetrica si ginecologie, neonatologie, boli infectioase, psihiatrie; 

- 105 paturi pentru 8 compartimente: compartiment de recuperare, medicina fizica si balneologie, 

compartiment de oncologie, compartiment de endocrine, compartiment de pneumologie, compartiment 

dermatovenerologie, compartiment oftalmologie, compartiment ORL si un compartiment ingrijiri 

paliative. 

Pe lângă paturile de spitalizare continuă, spitalul deține și 20 paturi de spitalizare de zi si 20 

paturi pentru însotitori (boli infecțioase și pediatrie). 

În structura spitalului figurează de asemenea Compartimentul de Primiri Urgente, Ambulatoriul 

de specialitate cu 23 de cabinete medicale, Laboratorul de radiologie si imagistica medicala, Laboratorul 

de explorari funcţionale, Laboratorul de analize medicale, Serviciul de anatomie patologică 

(compartiment histopatologie, compartiment citologie si prosectura), Laboratorul de recuperare, 

medicină fizică și balneologie (baza de tratament). 

B. Context epidemiologic 2020 – evoluție  

Începand cu data de 31 martie 2020, Spitalul Municipal Sf. Ierarh dr. Luca Onesti a fost 

desemnat spital suport COVID-19, în baza O.M.S. nr. 533/2020 privind aprobarea Planului de măsuri 

pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de 

suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. 

Începand cu data de 31 martie 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr.252/2020 privind stabilirea 

unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, spitalul 

a acordat, în regim de ambulatoriu, consultații la distanță, pentru a veni în sprijinul pacienților cronici.  

Începând cu data de 7 aprilie 2020, potrivit O.M.S. nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri 

pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care 
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asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi 

a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, 

Spitalul Municipal Sf. Ierarh dr. Luca Onesti a fost desemnat spital suport Covid-19, pentru a asigura 

serviciile medicale pacientilor suspecți și confirmați de pe raza județului Bacău.  

În acest sens, managementul spitalului a adaptat structura organizatorica, realizand circuite 

functionale corespunzatoare, prin infiintarea de zone rosii, zone verzi si zone de echipare/dezechipare/ 

decontaminare pe sectiile medicale si chirurgicale. 

În data de 9 iunie 2020 spitalul a reluat activitatea ambulatoriului integrat, acordând consultații 

pacienților atât cu prezentare directă (cu efectuarea triajului epidemiologic) cat si prin sistemul de 

telemedicina (consultații la distanță) iar în data de 6 iulie 2020, spitalul a primit aviz de la DSP Bacau, 

pentru a funcționa atât pentru pacienți suspecți și confirmați cu  Covid-19, cât și pentru pacienții non-

covid, care reprezintă urgențe medico-chirurgicale. 

Acest context pandemic a dus inevitabil la utilizarea unui numar redus de paturi comparativ cu 

capacitatea maximă a spitalului și implicit realizarea unui număr redus de servicii medicale acordate, 

atât spitalicești cât și de ambulatoriu (clinice și paraclinice). 

C. Indicatori realizați (de utilizare a serviciilor și de calitate) în anul 2020 comparativ cu  

2019, ca urmare a activității medicale spitalicești prestate : 

Ca urmare a pandemiei generate de virusul Sars CoV 2, în cadrul Spitalului Municipal Sf. Ierarh 

dr. Luca Onesti, în anul 2020, au fost tratațti 14.189 pacienți (spitalizare de zi și continuă), cu 58.10% 

mai puțini comparativ cu anul 2019. 

Din cei 9107 pacienti internati în regim de spitalizare continuă, 1499 au fost suspecți și 1612 

confirmați COVID-19, fiind pe primul loc în judet ca numar al cazurilor Covid-19 tratate. 

În cazul specialităților chirurgicale, ponderea intervențiilor chirurgicale din totalul pacienților 

externați din secțiile chirurgicale în spitalizarea continuă este de 59.26 %, iar în spitalizarea de zi de 

20.27 %. 

Numarul de nașteri înregistrat în anul 2020 este de 482, cu o medie lunară de 40 nașteri iar  

numărul redus de nașteri a fost generat de faptul caă maternitatea spitalului a fost desemnată maternitate 

Covid pentru județul Bacău. 

D. Indicatori realizați în anul 2020 față de 2019, ca urmare a activității medicale  prestate 

la nivelul ambulatoriului (clinic și paraclinic) : 

- Numarul total de consultatii (consultații acordate în contract cu CAS Bacau și consultații cu 

plată), din care: 100.234 în anul 2019 și 61.838 în anul 2020 iar numărul total de tratamente: 15.985 în 

anul 2019 și 9.571 în anul 2020. 

E. Compartimentul de Primiri Urgente 

  Activitatea Compartimentului de Primiri Urgențe a fost asigurată  de cei 7 medici, 28 asistente 

medicale, dintre care 4 pe post de registratori medicali, 16 infirmieri, îngrijitori și brancardieri. 

Compartimentul de Primiri Urgențe înregistrează următorii indicatori :  

            - pacienii prezentați în CPU: 15604 

- pacienți decedați în CPU: 46 

- pacienți transferați la alte spitale: 471.     

            În anul 2020, media lunară a consultațiilor realizate în C.P.U. este de 1300  pacienți/luna, 

respectiv 186 pacienți examinați/luna/medic. 

Numărul de pacienți examinați în CPU în anul 2020 a fost cu 58.88 % mai mic, comparativ cu 

anul 2019, fapt generat de restricțiile de prezentare stabilite prin lege pentru spitalele suport Covid-19. 

F.Cabinete medicale școlare 

 Direcția Generală de Asistență Socială, a preluat prin transfer, de la Ministerul Sănătății 

personalul și bunurile ce privesc asistența medicală desfășurată în cabinetele medicale școlare și de 

medicină dentară, din unitățile de învățământ, Obiectivul principal al activităților de medicină școlară 
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este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a preșcolarilor, școlarilor și elevilor prin 

aplicarea metodelor de prevenții adecvate. 

 Pe parcursul anului 2020 cabinetele medicale au luat măsuri stricte de protecție împotriva 

infecției SARS-COV-2 și au fost oferite recomandări clare în vederea funcționării în condiții de 

siguranță a unităților de învățământ pentru prevenirea și diminuarea răspândirii infecției cu SARS-COV-

2. Personalul medical a participat în perioada de urgență la triajul epidemiologic la Spitalul Municipal 

Onești ”Sf.Ierarh Dr.Luca”, au asigurat asistență medicală de urgență la secțiile de votare. 

 

5). Cultura 

În contextul pandemiei COVID-19, în anul 2020, cultura s-a aflat printre domeniile cele mai grav 

afectate de restricțiile impuse la nivelul național și internațional pentru protejarea sănătății cetățenilor. 

În primele două luni ale anului, activitățile programate de  Biblioteca municipală s-au desfășurat 

normal, cu frecvență săptămânală. În următoarele luni ale anului 2020 (martie-decembrie) restricțiile 

impuse la nivel național datorate pandemiei de coronavirus, preponderent activitatea s-a mutat în mediul 

online. S-au creat noi rubrici ale paginii de facebook a bibliotecii. A fost lansat și canalul de youtube al 

bibliotecii, unde se postează toate materialele multimedia aferente activității online a instituției.  

În luna noiembrie a avut loc un prim eveniment cu desfășurare online, și anume 

Vernisajul expoziției de pictură Adrian Ioan Podoleanu. Acesta a presupus filmarea expoziției, 

realizarea unui interviu cu autorul și solicitarea unei exegeze (înregistrare sonoră) din partea 

criticului de artă Iulian Bucur. Toate aceste fragmente au fost editate și montate, astfel încât să 

rezulte un material complex, postat pe site și pe pagina de facebook. 

Pe 10 noiembrie s-a desfășurat cel mai amplu eveniment online, „Nocturna bibliotecii 

oneștene”. S-au creat scurte filme documentare, interviuri cu personalități, tutoriale, prezentări 

de carte, workshopuri, expoziții etc., ce au fost postate pe pagina de facebook și pe site-ul 

bibliotecii succesiv, pe parcursul a mai bine de 7 ore.  

Sfârșitul de an a fost dedicat celor două concursuri de tradiție ale bibliotecii: Concursul  

de proză scurtă „Radu Rosetti” și Concursul de ex-libris.  

 În ceea ce priveşte indicii de utilizare a bibliotecii, în anul 2020 s-au înregistrat: 

- Număr utilizatori  înscrişi = 7368, din care  nou inscrişi: 224 

- Număr utilizatori activi: 917 

- Numar de vizite la biblioteca (frecventa): 9570 

- Vizite virtuale: 56987 

- Documente împrumutate: 17717 

- Documente consultate in bibliotecă: 6876 

- Internet - ore accesate (sesiuni): 2766   

- Număr evenimente culturale: 121 

- Număr expozitii: 28 

- Număr participanţi la evenimente culturale: 4984 

În cadrul Stagiunii muzicale au avut loc: Recitalul cameral al trio-ului Mihaela Spiridon 

– pian, Elena Horătău – vioară, Mihai Timofti – fagot, concertul vocal-instrumental „Peer Gynt: 

o călătorie fabuloasă cu muzică și text”, în interpretarea profesorilor și studenților Academiei de 

Muzică Gh. Dima – Cluj-Napoca și recitalul „Astor Piazzolla” în interpretarea Ralucăi Dobre – 

vioară și a Mihaelei Pavel – pian. 
Pe parcursul anului 2020, la Cinematograful ”Capitol” au fost rulate 35 de filme în premieră, cu 

un număr total de 5451 spectatori. De asemenea, în cadrul microstagiunii teatrale, pe scena 

Cinematografului Capitol au fost jucate două piese de teatru care au atras un număr de 536 spectatori. 
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6). Sport 

Pe parcursul anului 2020 mare parte din competițiile și activitățile sportive au fost anulate 

sau suspendate. Cele care, totuși, s-au putut desfășura au fost organizate în anumite condiții, cu 

respectarea masurilor stabilite prin ordine comune ale Ministerului Tineretului și Sportului și ale 

Ministerului Sănătății,  pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2. 

În anul 2020 au fost create condiții pentru desfășurarea antrenamentelor și competițiilor  

la sălile de sport și pe terenurile de sport din cadrul Bazei Sportive pentru cluburile: Liceul cu 

program sportiv “Nadia Comăneci”, C.S.S. Onești, C.S.M. Onești și alte cluburi de drept public 

și de drept privat din municipiul Onești. 

Primăria Municipiului Onești a susținut organizarea în anul 2020 urmatoarele competiții 

sportive: 

       -Desfășurarea Olimpiadelor Naționale ale Sportului Școlar (ONSS) la diferite ramuri 

sportive; 

        -Turnee naționale și internaționale de tenis de camp  desfășurate pe terenurile de zgură din 

cadrul Bazei, turnee înscrise în circuitele anuale ale Federației Române de Tenis de Câmp;  

      -Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea antrenamentelor pe terenurile de fotbal, tenis de 

câmp și în sala municipală 150 locuri; 

C.S.S Onești a participat la competiții naționale și internaționale  de atletism, judo și 

lupte, câștigând un numar de 19 de medalii.  

        C.S.M. Onești a participat la competiții naționale de gimnastică, atât la senioare cât și 

junioare, competiții naționale si internaționale de atletism, la diferite probe, campionate 

naționale de judo, box și lupte, cupe și campionate naționale de karate și haltere precum și 

campionate și turnee naționale și internaționale la tenis de câmp. 

Asfel, în anul 2020, CSM Onești a obținut rezultate deosebite, câștigând un numar de 199 

de medalii din 64 de aur, 73 argint si 62 bronz. 

    STAREA MEDIULUI 

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin 

transpunerea la nivel naţional a cerinţelor din Directivele europene, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de 

viaţă la toate nivelurile, asigurării unei dezvoltări durabile în condiţii de compatibilitate a schimbului de 

date. Calitatea factorilor de mediu este urmărită, conform prevederilor legale în vigoare, de către 

autoritatea de mediu judeţeană – Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, care, lunar, face public pe 

pagina de internet a instituţiei, Raportul privind calitatea factorilor de mediu în judeţul Bacău. 

 

1) Calitatea aerului 

La nivelul anului 2020, monitorizarea calităţii aerului în judeţul Bacău a fost urmărită prin 

măsurări continue şi discontinue în sistem automat şi manual, efectuate în puncte amplasate în zone 

reprezentative ale judeţului. 

Pentru Municipiul Onești, Staţia Bacău 3 (BC3), staţie de tip industrial, este amplasată în 

Municipiul Oneşti - cartier TCR - strada Cauciucului nr.1. Aceasta evaluează influenţa activităţii 

industriale dezvoltate în partea de E-NE a municipiului Oneşti, asupra calităţii aerului. Raza ariei de 

reprezentativitate este de 100 m - 1 km. Poluanţii monitorizaţi sunt: oxizi de azot (NOx/NO/NO2),  

monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, particule în suspensie (PM10-nefelometric), dioxid de sulf 

SO2, hidrogen sulfurat H2S.  

Urmărirea calitatii aerului în Municipiul Oneşti este prezentată în Rapoarte lunare care se gasesc 

pe site-ul Agentiei pentru  Protectia Mediului Bacau.  
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Pe parcursul anului 2020, în municipiul Onești, prelucrarea datelor provenite de la stația BC3 a 

evidențiat indici generali de calitate a aerului cuprinși între 2 și 5, ceea ce înseamnă o calitate a aerului 

ce a oscilat între foarte bună, bună, medie și rea, situație determinată de nivelul valoric al indicatorului 

particule în suspensie (PM10) măsurat prin metoda nefelometrică. În lunile ianuarie, noiembrie și 

decembrie 2020 s-au semnalat depășiri ale limitei zilnice de 50 µg/mc la indicatorul particule în 

suspensie (PM10), în aceste luni indicele general de calitatea aerului  atingând valoarea 5 (rau) în 

anumite zile (de exemplu 27 ianuarie, 27 noiembrie). 

Măsurătorile nefelometrice au scop informativ, iar depășirile înregistrate pot fi 

confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referință gravimetrică.  

Cauze posibile ale depășirii valorilor PM10: 

Particulele în suspensie din atmosferă, sunt poluanţi ce se transportă pe distanţe lungi, proveniţi 

din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt, etc. sau 

din surse antropice cum ar fi: arderile din sectorul energetic, procesele de producţie (industria chimică 

etc), şantierele de construcţii, transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi 

municipale, sisteme de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.  

Acumularea emisiilor de particule din diferite surse are cauze multiple, dintre care unele sunt 

prezente pe tot parcursul anului cum sunt activităţile industriale, traficul sau lucrări de construcţii, iar 

altele sunt caracteristice perioadei de toamnă-iarnă, respectiv arderea combustibililor solizi pentru 

încălzirea locuinţelor sau activităţile agricole specifice perioadei de toamnă. De asemenea, o contribuţie 

majoră la creşterea concentraţiei de particule în suspensie (PM10) o au şi condiţiile meteorologice cum 

sunt ceaţa sau calmul atmosferic, care îngreunează dispersia poluanţilor în atmosferă. 

Pe parcursul anului 2020 nu s-au semnalat incidente de mediu asupra factorului de mediu aer. 

 

2) Calitatea apei 

 În Municipiul Oneşti, sistemul de alimentare cu apă este administrat, începând cu 01.06.2017, de 

către S.C. RAJA S.A. Constanța, operator privat. Furnizarea apei potabile se face 24 de ore din 24, iar 

calitatea apei se încadrează în normele de potabilitate, atât din punct de vedere bacteriologic cât și 

chimic. Supravegherea calităţii apei potabile, inspecţia şi autorizarea sanitară a sistemelor publice şi 

individuale de alimentare cu apă potabilă se realizează la nivelul judeţului de către Direcţia de Sănătate 

Publică Bacău. 

 Alimentarea cu apă a Municipiului Oneşti este asigurată în sistem centralizat, atât pentru 

deservirea populaţiei cât și a consumatorilor industriali cu profil alimentar sau unități productive și de 

prestări servicii. Alimentarea cu apă se face prin conducte din oțel, PREMO şi fontă în sistem radial sau 

inelar.  

 Pentru Municipiul Oneşti, unica sursă actuală de alimentare cu apă este râul Uz, prin Lacul 

Poiana Uzului, tratarea apei se realizează la uzina de tratare a apei Cărăboaia. Apa tratată la această 

uzină alimentează municipiile Bacău, Oneşti şi oraşele din valea Trotuşului. Calitatea apei potabile 

furnizată prin sisteme publice este reglementată prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, care 

transpune Directiva 98/83/CEE – Calitatea apei destinate consumului uman, modificată şi completată de 

Legea 311/2004. 

 Prin Contractul ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de 

canalizare menajeră în Municipiul Onești”, parte a Proiectului Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă 

Uzată în Municipiul Onești, derulat de S.C. RAJA S.A. prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 

se va realiza o nouă captare de apă de suprafață din râul Trotuș.  

Alte surse de  apă în municipiul Onești sunt fântânile și izvoarele de pe domeniul public.  

Pentru apa din sursele de pe domeniul public, în anul 2020,  Primăria municipiului Onești a 

încheiat  Contractul de prestări servicii nr. 639 / 12.05.2020, cu Direcţia de Sănătate Publică Bacău, 
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conform prevederilor H.G.R. nr. 974/2004 şi a Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În urma efectuării analizelor fizico-chimice şi bacteriologice a apei  din fântânile şi izvoarele 

publice de pe raza Municipiului Oneşti, conform prevederilor H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea 

normelor de supraveghere, inspecției sanitare și monitorizare a calității apei potabile, pentru anul 2020 s-

au constatat următoarele: 

 
Nr 

crt. 

Tipul 

sursei 

Adresa Nr. buletin 

de 

analiză 

Observații Inscripționări 

ale surselor 

de apă 
Analize        

microbiologice 

Analize 

fizico-chimice 

1 Fântână 

publică 

Calea Scutarului 

nr.12 

     1263/ 

25.06.2020 

Necorespunzător Corespunzător APA NEPOTABILĂ 

 

2 Izvor 

captat 

Calea Adjudului 

nr.284 B 

„La pește” 

    1260/ 

25.06.2020 

Corespunzător Corespunzător  

APA POTABILĂ 

 

3 Izvor 

captat 

Str. Pieței     1259/ 

25.06.2020 

Necorespunzător Corespunzător APA   

NEPOTABILĂ 

4 Izvor 

captat 

Calea  
Scutarului fn 

    1258/ 

25.06.2020 

Necorespunzător Corespunzător APA NEPOTABILĂ 

 

5 Pompa 
manuală 

Str. Teilor nr.1     1264/ 

25.06.2020 

Corespunzător Necorespunzător APA NEPOTABILĂ 

Interzis consumul de 

apă la grupa de vârstă 

0-3 ani 

6 Fântână 

publică 

Str. Sf. Apostoli 

nr.20A 

    1261/ 

25.06.2020 

Corespunzător Corespunzător APA POTABILĂ 

 

7 Fântână 

publică 

Str. Sf. Apostoli 

nr.9 

    1262/ 

25.06.2020 

Necorespunzător Necorespunzător APA NEPOTABILĂ 

Interzis consumul de 

apă la grupa de vârstă 

0-3 ani 

8 Fântână 

publică 

Str. Vișinilor 

nr.5 

1806/ 

13.08.2020 

Necorespunzător Necorespunzător APA NEPOTABILĂ 

Interzis consumul de 

apă la grupa de vârstă 

0-3 ani 

9 Fântână 

publică 

Str. Măceșilor 

nr.10 

1807/ 

13.08.2020 

Necorespunzător Necorespunzător APA NEPOTABILĂ 

Interzis consumul de 

apă la grupa de vârstă 

0-3 ani 

10 Fântână 

publică 

Str. Salcâmilor 

nr.16 

1808 / 

13.08.2020 

Necorespunzător Necorespunzător APA NEPOTABILĂ 

Interzis consumul de 

apă la grupa de vârstă 

0-3 ani 

11 Fântână 

publică 

Str. Măgurii 

nr.5-7 

1809/ 

13.08.2020 

Necorespunzător Corespunzător APA NEPOTABILĂ 

12 Fântână 

publică 

Str. Măgurii 

nr.19 

1810/ 

13.08.202 

Necorespunzător Corespunzător APA NEPOTABILĂ 

13 Fântână 

publică 

Str. I.L. 

Caragiale nr.19 

1811/ 

13.08.2020 

Necorespunzător Corespunzător APA NEPOTABILĂ 



 

 

20 

14 Fântână 

publică 

Str. 

Dorobanțului 

nr.2 

2015/ 

08.09.2020 

Necorespunzător Corespunzător  

APA NEPOTABILĂ 

 

15 Fântână 

publică 

Str. Nucului 

nr.26 

2016/ 

08.09.2020 

Necorespunzător Necorespunzător APA NEPOTABILĂ 

Interzis consumul de 

apă la grupa de vârstă 

0-3 ani 

16 Fântână 

publică 

Str. Mărăști 

nr.37 

2017/ 

08.09.2020 

Necorespunzător Corespunzător APA NEPOTABILĂ 

 

17 Fântână 

publică 

Str. Doinei nr.6 2018/ 

08.09.2020 

Necorespunzător Corespunzător APA NEPOTABILĂ 

 

18 Fântână 

publică 

Str. Cuciur nr.8 2019/ 

08.09.202 

Necorespunzător Corespunzător APA NEPOTABILĂ 

 

19 Fântâna 

publică 

Str. Vadului 

nr.1 

2020/ 

08.09.2020 

Necorespunzător Necorespunzător APA NEPOTABILĂ 

Interzis consumul de 

apă la grupa de vârstă 

0-3 ani 

20 Fântână 

publică 

Str. Zefirului 

nr.12 

2021/ 

08.09.2020 

Necorespunzător Necorespunzător APA NEPOTABILĂ 

Interzis consumul de 

apă la grupa de vârstă 

0-3 ani 

 

  Canalizarea menajeră. Canalizarea apelor pluviale. Epurarea apelor uzate menajere.  

 Lungimea rețelei de canalizări existente în municipiul Onești, respectiv 52,7 km, cu o vechime 

între 9 și 60 de ani, nu acoperă toate zonele locuite, existând consumatori care nu beneficiază de 

serviciul de canalizare. 

 Prin Contractul ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de 

canalizare menajeră în Municipiul Onești”, parte a Proiectului Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă 

Uzată în Municipiul Onești, derulat de S.C. RAJA S.A. prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 

vor fi realizate următoarele investiții: 

- 26 km rețele de distribuție noi și reabilitate; 

- 30 km rețele canalizare noi și reabilitate; 

- 7 km conductă de refulare apă uzată; 

- instalarea de vane de reducere a presiunii în rețeaua de distributie astfel încat presiunea medie în rețea 

sa fie de aprox. 3,5 atm; 

- sectorizarea rețelelor de apă; 

- 4 stații de pompare apă potabilă; 

- 11 stații de pompare apă uzată. 

Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din Municipiul Onești 

 Construită în perioada 1948 – 1953 și modernizată în anul 1976, stația de epurare din Municipiul 

Onești a fost proiectată să trateze și să elimine apa menajeră uzată și apa industrială de pe platforma 

petrochimică Borzești, fiind o stație cu tehnologie învechită care necesită ample lucrări de reabilitare și 

retehnologizare. De asemenea, există depășiri ale indicatorilor de calitate pentru efluentul descărcat în 

receptorul natural, respectiv în râul Trotuș. 

 Prin contractul “Reabilitarea si modernizarea Stației de Epurare din Municipiul Onești”, parte a 

Proiectului Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești, derulat de S.C. RAJA 

S.A. prin Programul Operațional Infrastructură Mare, urmează a fi construită o stație de epurare cu o 

capacitate de 41.500 l.e., conform ultimelor tehnoogii în materie. 
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 Stația de epurare va fi prevăzută cu: 

- treaptă mecanică; 

- treptă biologică: reactoare (defosforizare, nitrificare, denitrificare), biomasă în suspensie, decantoare 

secundare; 

- treaptă de tratare nămol; 

- sistem SCADA. 

Apa de îmbăiere 

Municipiul Oneşti nu are declarată, conform legislaţiei sanitare, nicio zonă naturală amenajată 

pentru îmbăiere. În anul 2020 Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bacău a monitorizat Ştrandul 

Municipal din cadrul Serviciului Baze Sportive al Primăriei municipiului Oneşti (apă clorinată), in baza 

contractului nr. 665 / 28.05.2020. Au fost urmărite următoarele aspecte: 

a). Calitatea apei de îmbăiere din bazine. Au fost efectuate analize atât prin metode instrumentale 

realizate de Serviciul Baze Sportive cât şi prin metode de laborator realizate de către Direcţia de 

Sănătate Publică Bacău;  

b). Gestionarea substanţelor chimice periculoase utilizate pentru dezinfecţia apelor de îmbăiere. 

 

3) Calitatea mediului urban 

  În conformitate cu Planul Urbanistic General al Municipiului Oneşti, suprafaţa de teren 

intravilan a municipiului este de 2020 ha.  

  Conform Registrului local al spaţiilor verzi, suprafaţa spaţiilor verzi  este de 125,2873 ha, ceea 

ce corespunde unei suprafete de 31,98 mp/cap locuitor. Conform INS, populația municipiului  Onești 

este de 50.156 locuitori la data de 01.07.2020. Suprafața spațiilor verzi publice cu acces nelimitat – 

parcuri este de 15,2322 ha, după cum urmează: 

- Parcul Municipal – 10,7986 ha 

- Parcul Cașin – 1,2839 ha 

- Parcul Regina Maria – 0,5068 ha 

- Parcul Nadia Comăneci – 0,7993 ha 

- Parcul George Călinescu – 1,5371 ha 

- Parcul Mărășești – 0,3065 ha 

Registrul local al spaţiilor verzi a fost întocmit conform prevederilor Legii nr.24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Ordinului nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.1549/2008 privind aprobarea Normei tehnice pentru 

elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi. 

Pentru ca Municipiul Oneşti să beneficieze de spaţii verzi la nivelul cerinţelor și standardelor 

europene, s-a acordat o atenţie deosebită activităţii de amenajare, întreţinere și înfrumuseţare a zonelor 

verzi. Activitatea propriu-zisă are ca scop asigurarea întreţinerii spaţiilor verzi, astfel încât acestea să-şi 

îndeplinească funcţiile pentru care au fost create. 

Activitatea  s-a concretizat în acţiuni de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, 

plantări de material dendrofloricol, gazon, arbuşti, arbori în parcurile, scuaruri şi aliniamente stradale şi 

spaţiile verzi aferente dotărilor publice şi ansamblurilor de locuit. 

Lucrările efectuate pe parcursul anului 2020, de către personalul specializat din cadrul S.C. 

Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., la recomandările Primăriei Municipiului Oneşti, transmise prin 

compartimentele de specialitate, sunt: 

A. Lucrări specifice de întreţinere şi înfrumuseţare: 

Tăierea de corecţie și de formare a coroanei asupra plantaţiilor de arbori de aliniament 

 îndepărtarea ramurilor uscate, rupte, bolnave, la arborii din municipiu; 
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 tăierea de rodire la pomii fructiferi;  

 toaletarea unor arbori ce prezentau pericol de cădere peste locuinte, cetăţeni și maşini; 

 îndepărtarea de pe alei şi de pe spaţiile verzi a arborilor căzuţi la furtuni; 

 plantarea de puieti de Thuja, salcâmi, stejar roşu, tei, mesteacăn, paltin;  

 întretinerea plantatiilor tinere de arbori prin lucrări de tutorare, udat, aerat sol, văruirea tulpinilor; 

 văruirea tulpinilor arborilor ornamentali de aliniament, din parcuri, spatii verzi stradale și din curtile 

institutiilor; 

 completarea cu pământ vegetal, adunarea pietrelor, împrăstierea pământului, nivelarea acestuia și 

semănarea de gazon ; 

 efectuarea tăierilor de corecție la trandafiri toamna şi primăvara, îngrijirea acestora în perioada de 

vegetatie, ori de câte ori este necesar prin prășit, bobocit și săpat la hârleț; 

 tăieri de corecţie şi de reîntinerire a gardurilor vii şi a arbuştilor izolaţi în repausul vegetativ; 

 tăierea lăstarilor străini, sălbatici, de la rădăcina arborilor și arbuștilor și din gardurile vii;  

 tăierea lăstarilor anuali din dreptul semafoarelor, la arborii ornamentali de aliniament; 

 greblarea suprafețelor de spațiu verde, primăvara și toamna; 

 tunderea gardurilor vii de Buxus, Thuja şi de foioase;  

 cosirea gazonului. 

Primăria Municipiului Oneşti, în colaborare cu S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. au 

realizat, pe parcursul anului 2020, campaniile „Luna Curăţeniei”, „Luna Plantării Arborilor”.  

 Pentru o parte din activităţile de ecologizare – salubrizare - înfrumuseţare a domeniului public 

realizate în cadrul Campaniei “Luna Curăţeniei”, în anul 2020 au fost implicate și echipe de voluntari 

din cadrul unităţilor de învăţământ .  

 Au fost realizate campanii de informare şi conştientizare a populaţiei prin mijloacele disponibile 

(articole mass-media, anunţuri la posturile locale TV, distribuirea de afişe, informarea din poartă în 

poartă) pentru campaniile desfășurate. 

  Pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului şi pentru 

creşterea calităţii vieţii în Municipiul Oneşti, ținând cont de împrejurarile specifice pandemiei SARS – 

COV 2, au fost întreprinse un număr de 50 controale din care: 

 10 - controale tematice (salubritate şi protejarea solului, aerului, starea spaţiului verde, starea 

fântânilor și izvoarelor de pe domeniul public); 

 16 – controale comune cu GNM Cj Bacău, SGA Bacău; 

 4 – controale comune cu Comp. Poliție Locală, din cadrul Primăriei; 

 20 – controale pentru soluționarea aspectelor unor sesizări. 

   Etapele parcurse pentru soluţionarea sesizărilor primite de la persoane fizice sau autorităţi 

judeţene sau naţionale au fost: 

- Verificarea în teren a aspectelor semnalate, după caz; 

- Întocmirea, după caz, a unei note de constatare; 

- Întocmirea adreselor necesare pentru soluționare, somaţii pentru persoana sau persoanele care 

produc impact asupra mediului şi adresa de răspuns către petent. 

Propunerea privind aplicarea după caz a sancțiunilor contravenționale în conformitate cu legislația 

aplicabilă în vigoare. 

 

4) Gestiunea deseurilor  

În Municipiul Oneşti, serviciul de salubrizare (colectare, transport, valorificare, eliminare) este 

asigurat de către societatea privată S.C. ROMPREST SERVICE S.A. în baza Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare nr. 180/06.05.2015 încheiat cu A.D.I.S. Bacau. 
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În anul 2020, deșeurile municipale au fost colectate selectiv și predate de S.C. ROMPREST 

SERVICE S.A. la Stația de Transfer-Sortare-Compostare  din cadrul complexului de deșeuri Onești , str. 

Anghel Saligny fn, operator S.C. Eco Sud S.A., în baza contractului de prestări servicii nr. 

0183/14.06.2018. 

Cantitățile colectate au fost predate în vederea eliminării prin depozitare iar deșeurile reciclabile, 

colectate separat, s-au predat pentru valorificare prin reciclare sau alte forme de de valorificare. 

Astfel, cantitatea totala de deșeuri municipale eliminată prin depozitare a fost de 9920 tone, iar 

cantitatea de deșeuri reciclată a fost de 4081 tone. Cantitatea de deseuri valorificata prin alte metode a 

fost de 917 t. 

Pentru anul 2020 nu a fost indeplinit obiectivul prevăzut de legislație, de reducere cu 50% a 

cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii 

serviciului public de salubrizare, astfel încât municipiul Onești  a avut de plătit o contribuție către 

Fondul pentru mediu în valoare de 197.640 lei, conform prevederilor stabilite prin O.U.G. nr. 196/2005 

privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, art.9 alin (1) lit. p). 

Curăţenia stradală a oraşului este efectuată de personalul angajat din cadrul S.C. Domeniu Public 

și Privat Oneşti S.A., societate aflata in subordinea Consiliului Local Oneşti, care are delegată gestiunea 

conform reglementarilor in vigoare, având ca atribuţii curăţarea/măturarea străzilor, asanarea gunoaielor 

din depozite neautorizate situate in diverse zone. Deşeurile vegetale, colectate de pe domeniul public, au 

fost transportate de S.C. Domeniu Public și Privat Oneşti S.A. la stația de compost autorizată din cadrul 

complexului de deșeuri Onești.  

Deșeuri industriale.  

 În Municipiul Oneşti deșeurile industriale sunt produse şi gestionate de către agenţii economici 

ce desfășoara activități cu profil industrial, existenţi pe fosta platformă Borzeşti. 

Deşeuri generate de activităţi medicale.  

În cadrul Spitalului Municipal Onești, deşeurile periculoase rezultate din activităţile medicale au 

fost gestionate pe baza contractului derulat cu S.C. Stericycle Romania S.R.L., iar în cadrul cabinetelor 

medicale aparținând Direcției Generale de Asistență Socială, aceste tipuri de deșeuri au fost gestionate  

pe baza contractului derulat cu S.C. Olestar S.R.L. 

  

5).Poluarea fonică 

Sursele de poluare acustică cele mai importante sunt următoarele: traficul rutier, activitatea 

industrială, manifestările cultural sportive, restaurante și discoteci în aer liber ori mixte, traficul feroviar. 

Zgomotul din traficul rutier este un fenomen clar disturbator, ce are un efect nociv asupra oamenilor 

care locuiesc sau muncesc în vecinătatea arterelor cu trafic intens. 

Surse potenţiale de zgomot dispersate la nivelul oraşului sunt şi locurile de joacă pentru copii, 

grădiniţele şi şcolile. Poluarea fonică produse de acestea poate afecta vecinătatea imediată lor, în timpul 

zilei. 

Zgomotul produs de căile ferate, deşi foarte supărător, nu afectează întreaga populaţie a oraşelor. 

Arterele de circulaţie feroviară sunt mai puţin numeroase şi sunt concentrate în anumite zone, iar 

zgomotul se propagă în axul căii ferate. 

Ponderea majoră a surselor de poluare fonică, pe lângă cele fixe de origine industrială o deţin în 

cazul aglomerărilor urbane sursele mobile, respectiv circulaţia terestră şi aeriană. 

În mediul urban acţionează în mod concomitent mai multe categorii de zgomot: domestice, 

industriale, produse de activităţile de construcţie, de mijloacele de transport, dar cea mai importantă 

sursă de zgomot o constituie totuşi circulaţia autovehiculelor. 

Măsurătorile sonometrice, în Municipiul Oneşti, sunt realizate de către Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bacău şi sunt menţionate în Rapoartele lunare privind starea factorilor de mediu, în judeţul 

Bacău. Măsurătorile au ca scop monitorizarea nivelului de zgomot echivalent (Lech ) şi identificarea  
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surselor generatoare.Prelucrarea şi raportarea rezultatelor obţinute din măsurări se face la SR nr. 

1009/2017. Echipamentul utilizat nu asigură o monitorizare continuă şi în general măsurările surprind 

valori cumulate, generate de mai multe surse cu intensităţi diferite. 

În ce privește poluarea fonică, în anul 2020, la nivelul Primăriei municipiului Onești nu a fost 

inregistrată nici o  plângere. 

Incidente de mediu asupra factorului de mediu aer, apă, sol. 

În anul 2020 nu s-au semnalat incidente de mediu asupra factorului de mediu aer, apă, sol. 

 UAT municipiul Onești a fost sancționată cu amendă în anul 2020, ca urmare a  constatărilor 

făcute în data de 06.04.2020 de comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău 

privind existența unui depozit necontrolat de deșeuri, preponderent din construcții și desființări, în albia 

majoră a pârâului Oituz.  

 

III.OBIECTIVELE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ONEȘTI CE SE VOR     

      REALIZA ÎN ANUL 2021 
Nr. 

crt. 

Obiectiv 

 FONDURI NERAMBURSABILE 2021 

A. Proiecte aflate în Stadiul de Implementare: 

Proiect 1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței “Magnolia” din Municipiul 

Onești 

Proiect 2. Reabilitare Gradinița cu program prelungit nr. 14, Municipiul Onești (PNDL II) 

Proiect 3. Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și 

reducerea birocrației la nivelul Municipiului Onești (POCA 2014-2020) 

Proiect 4. Reparații capitale, modernizare și eficentizare energetică- Spital Municipal “Sf. 

Ierarh Dr. Luca” Onești (POR 2014-2020) (În parteneriat) 

Proiect 5. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești, în perioada 

2014-2020 (SC RAJA SA – POIM 2014-2020) (În parteneriat) 

Proiect 6. Reabilitarea Școlii Gimnaziale “Ghiță Mocanu”, Municipiul Onești (POR 2014-

2020) 

Proiect 7. Dotare infrastructură ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal “Sf. 

Ierarh Dr. Luca” (POR 2014-2020) (În parteneriat) 

Proiect 8. Optimizarea proceselor orientate către cetățeni în Municipiul Onești (POCA 2014-

2020) 

Proiect 9. Reabilitare sediu ambulanță Municipiul Onești 

B. Proiecte  aflate în Stadiul precontractual: 

Proiect 10. Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România – 

Modernizarea infrastructurii din zona “Orizont” – strada Mercur și amenajarea Pieței Casei 

de Cultură, municipiul Onești 

Proiect 11. Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1, Municipiul Onești (POR 2014-2020)  

C. Proiecte depuse, aflate în faza de evaluare:  

Proiect 12. Achiziție echipamente IT pentru unitățile de învățământ din Municipiul Onești 

D. Solicitări de finanțare de la bugetul de stat prin CNI: 

Proiect 13. Refuncționalizare, modernizare și dotare Cinematograf din B-dul Oituz nr. 25, 

Municipiul Onești (Compania Națională de Investiții) 

Proiect 14. Modernizarea stadionului de fotbal “ENERGIA” din cadrul bazei sportive a 

Municipiului Onești (Compania Națională de Investiții) 
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E. Proiecte aflate în diferite faze de proiectare ce urmează a se depune în perioada 

următoare de programare, în 2021-2027: 

Proiect 15.   Modernizarea  Parcului municipal, Municipiul Onești 

Proiect 16. Regularizare curs parâu Cașin și amenajare zonă de promenadă, Municipiul 

Onești 

Proiect 17. Reabilitarea Colegiului Sportiv “Nadia Comăneci”, Municipiul Onești 

Proiect 18. Reabilitarea grădiniței “Năzdrăvanii”, Municipiul Onești 

Proiect 19. Modernizarea infrastructurii din zona Emil Rebreanu – Libertății, Tronson I, 

Municipiul Onești 

Proiect 20. Modernizarea infrastructurii din zona Belvedere – Libertății, Tronson II, 

Municipiul Onești 

Proiect 21. Modernizarea străzilor din cartier Slobozia, Municipiul Onești 

Proiect 22. Amenajarea zonei de agrement în cartier Slobozia, Municipiul Onești 

Proiect 23. Reabilitarea infrastructurii rutiere în cartier Borzești, Municipiul Onești 

Proiect 24. Reabilitarea căii de rulare a DN 11 tronson Calea Brașovului și tronson Calea 

Bacăului, Municipiul Onești 

Proiect 25. Modernizare străzi Cartier Lanu Gării, Municipiul Onești 

Proiect 26. Reabilitarea Școlii Gimnaziale “Ștefan cel Mare”, Municipiul Onești 

Proiect 27. Reabilitare Casă de Cultură, Municipiul Onești 

Proiect 28. Amenajare parcare subterană în zona Spitalului Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” 

Proiect 29. Modernizare străzi Cartier Dalas, Municipiul Onești 

Proiect 30. Reabilitare strada Industriilor, Municipiul Onești 

Proiect 31. Reabilitarea Colegiului Tehnic "Petru Poni", Municipiul Onești 

 

FONDURI DE LA BUGETUL LOCAL 2021 

A. Proiecte aflate în Stadiu de Implementare: 

Proiect 1. Lucrări  autorizare  PSI  Sala Polivalentă Nadia Comăneci 

Proiect 2. Lucrări de întreținere a trotuarelor și reparații elemente de arhitectură urbană  în 

Municipiul Onești 

B. Proiecte introduse pe Lista de investiții 2021 

Proiect 1.  Sistem supraveghere video Centrul Tineretului 

Proiect 2.  Sistem supraveghere video Sala Polivalentă 

Proiect 3. Sistem supraveghere video cinematograf Capitol 

Proiect 4. Sistem supraveghere video Baza Sportivă și stadion CSM 

Proiect 5. Expertiză și DALI Reabilitare Sala Polivalentă Nadia Comăneci 

Proiect 6. DALI Modernizare Ștrand 

Proiect 7. Branșamente ansamblu locuințe 60 apartamente ANL Onești 

Proiect 8. Expertiză și DALI Pod peste râul Tazlău, cartier Slobozia 

Proiect 9. Expertiză și DALI Pod peste râul Cașin, strada Libertății 

Proiect 10. Expertiză și DALI Pod peste râul Oituz , strada 8 Martie 

Proiect 11. Dali Modernizare strada Erou Turturică  

Proiect 14. Proiectare și executie Centrale ANL, Aleea Viitorului 

Proiect 15. Expertiză case Cartier Belci, strada Castanilor  

 

 

P R I M A R, 

 Victor Laurențiu Neghină 


