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VII. POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU
Municipiul Onesti a a aprobat Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2006-2013, care include politicile aplicate pana
in 2011. Datorita schimbarilor care au avut loc, pana in anul 2011, si care au influentat dezvoltarea socio-economica a
orasului, se impune adaptarea strategiei existente la nevoile si posibilitatile actuale, precum si realizarea unei noi strategii
pentru perioada 2012-2022.
VIII. POLITICILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI ONEŞTI
8.1 CONCEPTUL DE POLITICI PUBLICE
Politicile publice reprezintă acţiunile întreprinse de autorităţile locale cu scopul de a rezolva problemele specificate în
agenda politică. O politică publică se identifică atunci când autoritatea locală încearcă să modifice mediul economic, social sau
cultural proiectând în acest scop un program coordonat de acţiuni.
Politicile publice au următoarele caracteristici:
▪ conţin un set de măsuri concrete;
▪ includ decizii cu privire la resursele alocate;
▪ descriu un cadru general de acţiune;
▪ conţine scopuri şi obiective care sunt formulate în funcţie de anumite norme şi valori.
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8.2 OBIECTIVE GENERALE
Obiectivele generale sunt:
► protecţia resurselor umane prin creşterea numărului locurilor de muncă şi reducerea ratei şomajului, precum şi
oferirea unor servicii de protecţie socială competitive;
► creşterea durabilă a activităţii economice;
► crearea şi asigurarea de condiţii de viaţă la standarde de calitate europeană pentru locuitorii municipiului Oneşti şi
partenerii economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului;
► reducerea dezechilibrelor de dezvoltare economică şi socială în raport cu marile municipii.
8.3 DIRECŢII PRIORITARE
1. Modernizarea infrastructurii municipiului Onesti
◘ reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Onesti
◘ solutionarea colectarii si depozitarii ecologice a deşeurilor menajere; acest lucru se va realiza prin construirea unei staţii de
transfer zonal în cadrul managementului integrat al deşeurilor, staţie care va deservi un număr de 38 de localităţi şi va rezolva
o importantă problemă privind protecţia mediului, prin desfiinţarea depozitului existent, ieşit din uz, cu transportul deşeurilor
la depozitul Bacău;
◘ reabilitarea retelelor de apă şi canalizare din municipiul Oneşti şi extinderea acestora astfel încât să fie asigurată alimentarea
cu apă a tuturor locuitorilor si accesul la reteaua de canalizare
◘ modernizarea drumurilor, a rutelor ocolitoare şi a căilor pietonale, consolidarea şi lărgirea la patru benzi de circulaţie a
podurilor aflate pe trasee importante (drumuri naţionale sau europene), respectiv podul peste raul Trotus din municipiul Onesti
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aflat pe DN 11 si realizarea unui pasaj subteran pe DN 11, pe sub CF Adjud-Ciceu, in cadrul unui proiect integrat in
concordanta cu Planul National de Dezvoltare a Drumurilor;
◘ cresterea sigurantei circulatiei prin extinderi de trama stradala, unde se impune
◘ reabilitarea si modernizarea Statiei de epurare a municipiului Onesti in vederea reducerii poluarii apelor subterane si de
suprafata cu ape uzate sau realizarea unei staţii de epurare noi
◘ utilizarea fortei de munca calificata disponibila si a infrastructurii existente in zona industriala prin realizarea unui Parc
industrial
◘ reducerea consumului de combustibil si utilizarea surselor alternative de energie prin realizarea unei Centrale termice in
cogenerare
◘ regenerarea urbana a zonelor centrale si periferice , prin modernizarea trotuarelor, a spatiilor de circulatie pietonala, prin
realizarea de parcaje si reabilitarea fatadelor blocurilor
◘ imbunatatirea conditiilor de petrecere a timpului liber si cresterea gradului de siguranta prin realizarea si modernizarea
spatiilor de joaca pentru copii
◘ asigurarea conditiilor civilizate de trai prin extinderea retelelor de gaze naturale in toate cartierele orasului
◘ modernizarea comertului prin remodelarea zonei comerciale din cadrul Pietei agroalimentare Onesti si din imprejurimile
acesteia, inclusiv Bazarul si Oborul Saptamanal
◘ imbunatatirea conditiilor de recreere si de mediu prin reamenajarea parcurilor si spatiilor verzi
◘ reducerea pericolului producerii unor inundatii prin amenajarea cursurilor de apa
◘ asigurarea unor spatii de locuit pentru persoanele care nu dispun de resursele necesare achizitionarii unor locuinte proprietate
privata prin construirea de noi locuinte pentru tineri, locuinte sociale, de necesitate si pentru inchiriere altor categorii de
persoane
◘ imbunatatirea conditiilor de educatie prin reparatii capitale la sălile de sport de la Colegiul National “Dimitrie Cantemir”,
Scoala nr.1, Scoala nr.5 si sala de antrenament pentru lotul olimpic de junioare de la Liceul cu program sportiv “Nadia
Comaneci”
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◘ reabilitarea Parcului Sportiv Municipal Onesti si dotarea acestuia, respectiv a Stadionului de Fotbal “Energia”, a terenurilor
de tenis, terenul de atletism, terenul de handbal si spatiile de cazare pentru sportivi
◘ reducerea costurilor aferente incalzirii spatiilor tuturor unitatilor de invatamant preşcolar din municipiu, prin reabilitarea
termica a cladirilor
◘ imbunatatirea serviciilor de sanatate prin reabilitarea si dotarea Spitalului Municipal,
◘ reducerea costurilor cu producerea agentului termic prin realizarea unor surse alternative de producere a energiei termice
pentru Spitalul municipal Onesti
◘ eliminarea focarelor de infectii si oferirea unor conditii civilizate de trai prin reabilitarea blocurilor de locuinte degradate (str.
Libertatii, bloc nr.1)
◘ finalizarea lucrarilor de construire a Catedralei Ortodoxe “Pogorarea Duhului Sfant” si amenajarea zonei Catedralei
Ortodoxe
◘ imbunatatirea conditiilor de circulatie prin modernizarea strazilor din cartierele din zona periurbana
◘ cresterea accesibilitatii enoriasilor la Biserica Ortodoxa “Sf. Maria Magdalena prin amenajarea incintei bisericii
◘ achizitionarea de teren in vederea amenajarii a unui nou cimitir si realizarea acestuia, datorita lipsei spatiilor de inhumare
◘ oferirea unor conditii civilizate pentru pastrarea si comemorarea persoanelor decedate prin reabilitarea capelei din cimitirul
Red
◘oferirea unor alternative pentru ingrijirea persoanelor varstnice aflate in dificultate prin realizarea unui centru specializat
◘ imbunatatirea conditiilor de civilizatie prin dotarea cu mobilier urban a orasului, in special cosuri de gunoi, banci de odihna
◘ amenajarea unor locuri speciale pentru recreerea persoanelor varstnice in cadrul incintelor blocurilor (banci si mese)
◘ achizitionarea si punerea la dispozitia investitorilor, in conditiile legii a unor suprafete de teren aparţinând domeniului privat
- amenajarea unor spatii pentru desfasurarea unor activitati culturale prin preluarea si modernizarea Casei de Cultura.
2. Stimularea sectoarelor productive şi a serviciilor publice
◘ Eficientizarea serviciilor publice pentru cetateni prin introducerea informatizarii , si a unei planificari mai eficiente
135

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

”Stabilirea politicilor publice în Municipiul Oneşti integrate în strategia de dezvoltare locală”
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013

◘ Eficientizarea serviciilor administratiei publice locale, prin introducerea de sisteme informatice performante la nivelul
Primăriei municipiului Oneşti, plati efectuate cu cardul, etc.
◘ Valorificarea potentialului local prin investitii publice care sa dinamizeze activitatile si sa atraga investitiile private
◘ Punerea la dispoziţia potenţialilor investitori a unor terenuri libere, în vederea închirierii sau concesionării pentru
dezvoltarea sau începerea diverselor activităţi comerciale
◘ menţinerea unor strânse legături de colaborare între administraţia publică locală şi întreprinderile mici şi mijlocii
3. Dezvoltarea urbanistică coerentă şi protecţia mediului
◘ Asocierea cu comunele din jurul Onestiului, comune ce detin suprafete de teren liber, disponibile a fi utilizate in vederea
dezvoltarii unor activitati economice
◘ Reevaluarea zonelor urbanistice, a spatiului intravilan si extravilan (planuri de urbanism general si zonal) în perspectiva
dezvoltarii habitatului si a zonelor de activitate economica si in alte zone
◘ Reevaluarea profilului arhitectural general a municipiului: zona centrala, cartiere, spatii verzi, spatii pentru utilitatile publice
(apa, apa uzata, transport, deseuri), spatii pentru diverse activitati
◘ Reevaluarea spatiilor limitrofe hotarelor administrative în perspectiva crearii de zone protejate si parcuri naturale, parcuri de
agrement
◘ Protejarea adecvata a capitalului natural si ecologic al zonei.
4. Dezvoltarea resurselor umane locale,
◘ Dezvoltarea învatamântului – în particular cel postliceal (universitar, profesional)
◘ Promovarea si sprijinul structurilor de « învatare continua », de specializare si de perfectionare
◘ Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii pentru învatamânt si activitati culturale si sportive (sali de spectacol, terenuri, sali
de sport)
◘ Dezvoltarea partenariatului cu structurile societatii civile (ONG-uri)
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◘ Dezvoltarea partenariatului cu sectorul privat – cu parteneri locali, naţionali şi internaţionali (partenariat economic,
partenariat financiar – delegari de servicii)

8.4 POLITICI DE DEZVOLTARE
A. Politica de dezvoltare a capacităţii de îmbunătăţire a performanţelor serviciilor în administraţia locală
Prioritate strategică
Dezvoltarea serviciilor administraţiei
publice

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12

Măsuri de dezvoltare
Implementarea reformei funcţiei publice
Implementarea monitorizării activităţii funcţionarilor publici şi evaluarea
performanţelor adiminstraţiei locale
Întărirea capacităţii de management strategic şi de planificare a acţiunilor
Raţionalizarea furnizării serviciilor locale
Întărirea managementului resurselor umane
Îmbunătăţirea promovării imaginii administraţiei locale
Întărirea relaţiilor dintre administraţia locală şi societatea civilă
Perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici
Schimburi de experienţă între funcţionarii publici din diferite administraţii
publice
Dotarea administraţiei publice locale cu echipamente necesare bunei
desfăşurări a activităţii
Introducerea sistemului ISO în administraţia locală
Realizarea unor sondaje de opinie pentru reflectarea gradului de satisfacţie al
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A.13
A.14
A .15
A.16

populaţiei, privind activitatea administraţiei locale
Externalizarea unor servicii de utilităţi publice
Elaborarea de studii, prognoze, proiecte si implementarea acestora
Asigurarea resurselor necesare implementarii noilor proiecte ce vizeaza
dezvoltarea localitatii
Fundamenteaza si solicita imbunatatirea cadrului legislativ , atunci cand este
cazul

B. Politica de dezvoltare a resurselor umane
Prioritate strategică
B.1 Dezvoltarea resurselor umane

Măsuri de dezvoltare
B.1.1 Educarea şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
B.1.2 Promovarea incluziunii sociale
B.1.3 Dezvoltarea unui centru de îndrumare / formare / reconversie profesională –
Centru de educaţie a adulţilor

B.2 Sprijinirea tinerei generaţii

B.2.1 Dezvoltarea locuinţelor tip ANL, locuinţe sociale
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C. Politica de îmbunătăţire a infrastructurii de transport local
Prioritate strategică
Dezvoltarea
infrastructurii
transport

de

C.1

C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

Măsuri de dezvoltare
Împulsionarea dezvoltării economice durabile şi a mobilităţii populaţiei şi
forţei de muncă a zonei şi creşterea gradului de accesibilitate şi atractivitate
prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport auto
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de strazi
Monitorizarea video a traficului rutier
Îmbunătăţirea sistemului de semaforizare rutieră
Extinderea spaţiilor de parcare
Realizarea descongestionării traseelor interne de traficul greu prin realizarea
unei variante ocolitoare
Montarea de indicatoare la intrările în municipiu către principalele instituţii
publice şi obiective

D. Politica de dezvoltare a infrastructurii locale (servicii publice)
Prioritate strategică
Dezvoltarea serviciilor publice

Măsuri de dezvoltare
D.1 Identificarea şi dezvoltarea unor soluţii alternative privind producerea energiei
în scopul diminuării cheltuielilor cu reţeaua de iluminat public
D.2 Realizarea unui sistem de alimentare cu apă potabilă de la Caşin (ca sursă
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D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12

alternativă celei de la Valea Uzului)
Reabilitarea infrastructurii urbane degradate şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane
Renovare clădiri abandonate şi pregătirea lor pentru noi activităţi
Reabilitare termică a locuinţelor şi a clădirilor publice
Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii şi utilităţilor publice
Dezvoltarea sistemelor adecvate de management al deşeurilor
Refacerea impactului negativ determinat de inundaţii
Protejarea mediului
Realizarea centralei de cogenerare
Implementarea unor proiecte de utilizare a energiei regenerabile
Formarea profesională în domeniul energiei durabile a personalului din
administraţia locală

E. Politica de îmbunătăţire a infrastructurii sociale
Prioritate strategică
Dezvoltarea infrastructurii sociale

Măsuri de dezvoltare
E.1 Reabilitare, modernizare, dezvoltare, echipare a infrastructurii serviciilor
sociale
E.2 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii
în situaţii de urgenţă
E.3 Reabilitare, modernizare, dezvoltare, echipare a infrastructurii educaţionale
preuniversitare şi a celei pentru formare profesională continuă
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E.4
E.5
E.6
E.7

Îmbunătăţirea aptitudinilor şi a nivelului de educaţie a grupurilor vulnerabile
Promovarea egalităţii de şanse prin campanii de conştientizare
Realizarea unor cămine pentru persoane vârstnice
Realizarea unor centre pentru îngrijire paleativă

F. Politica de dezvoltare a mediului de afaceri
Prioritate strategică
Dezvoltarea IMM-urilor

F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6

Măsuri de dezvoltare
Reabilitarea zonei industriale abandonate (SC TERMO SRL)
Dezvoltarea unui centru de afaceri în scopul impulsionării şi susţinerii
mediului de afaceri local
Dezvoltarea unui parc industrial în scopul atragerii unor investitori puternici şi
crearea de noi locuri de muncă
Promovarea oportunităţilor investiţionale
Încurajarea investiţiilor în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicării
Acordarea de facilităţi fiscale pentru investitori

G. Politica de sprijinire a dezvoltării urbane durabile
Prioritate strategică
Realizarea unor proiecte care să vizeze

Măsuri de dezvoltare
G.1 Conştientizarea populaţiei privind dezvoltarea durabilă
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dezvoltarea durabilă a municipiului
Oneşti, privind iluminatul public,
reabilitarea unităţilor de învăţământ,
reabilitarea Spitalului municipal

G.2 Realizarea unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea durabilă a
municipiului Oneşti
G.3 Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice
de impactul negativ asupra mediului
G.4 Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale,
diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de
orice fel

H. Politica de dezvoltare a turismului local şi zonal
Prioritate strategică
Dezvoltare turistică

H.1
H.2
H.3
H.4
H.5
H.6

Măsuri de dezvoltare
Dezvoltarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a
resurselor naturale cu potenţial turistic
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural istoric şi
modernizarea infrastructurilor conexe ca motor al dezvoltării economice
Dezvoltarea unor centre de informare turistică
Crearea de produse turistice şi promovarea serviciilor de calitate si a
obiectivelor turistice din zona
Realizare zona de agrement Belci, Perchiu
Modernizare zone de promenadă
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I. Politica de promovare a turismului local şi zonal
Prioritate strategică
Promovare turistică

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7

Măsuri de dezvoltare
Dezvoltarea unui centru de informare turistică
Crearea unui brand local – organizarea unui concurs de soluţii pentru
definirea unui slogan, siglă şi a unei prezentări a municipiului Oneşti
Realizarea unor broşuri, cataloage, ghid turistic
Participarea la târguri de turism
Promovarea înfrăţirilor existene
Crearea unui site cu specific turistic
Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă
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J. Politica de îmbunătăţire a calităţii vieţii
Prioritate strategică
J.1 Sănătate

J.1.1
J.1.2
J.1.3
J.1.4
J.1.5
j.1.6

J.2 Cultură

J.2.1
J.2.2
J.2.3
J.2.4

J.3 Educaţie

J.2.5
J.2.6
J.3.1
J.3.2
J.3.3

Măsuri de dezvoltare
Identificarea unor surse alternative de autofinanţare a spitalului municipal
Dezvoltarea unui centru paleativ
Atragerea centrelor de sănătate private
Valorificarea resurselor naturale în scop curativ
Blocarea unei artere principale (în scopul îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei
prin încurajarea mişcării şi alegerea unor mijloace alternative de deplasare )
Devierea traficului greu de pe Calea Marasesti prin realizarea unei variante
ocolitoare prin cartierul TCR
Dezvoltarea unui centru multifuncţional adecvat desfăşurării programelor
cultural – sociale destinate copiilor şi tinerilor
Dezvoltarea de evenimente locale cu caracter cultural
Promovarea Agendei culturale a Oneştiului
Transformarea Casei de Cultură în Centru Cultural cu finanţare proprie şi de
la bugetul local
Dezvoltarea unui teatru în aer liber
Promovarea festivalului TI AMO
Susţinerea învăţământului prin lecţii deschise şi lucrări practice, integrat în
peisajul cultural şi istoric al Oneştiului
Continuarea proiectelor privind dotarea si reabilitarea şcolilor
Susţinerea dezvoltării infrastructurii din sistemul educaţiei naţionale
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J.3.4 Organizarea de manifestări şcolare, schimburi de experienţă între elevii
şcolilor şi liceelor
J.4 Sport

J.4.1 Dezvoltarea şi extinderea grădiniţelor cu profil de gimnastică în municipiul
Oneşti
J.4.2 Înfiinţarea unei universităţi cu profil sportiv, a unui centru universitar prin
relocarea unităţilor de învăţământ care au fost desfiinţate şi modernizarea
infrastructurii existente la standarde ridicate
J.4.3 Transformarea Parcului Sportiv Municipal într-un complex sportiv

J.5 Agrement local

J.5.1 Realizare complex Belci
J.5.2 Realizare zona de promenada Casin
J.5.3 Realizare zona de agrement acvatic (ştrand)
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K. Politica de îmbunătăţire a mediului înconjurător
Prioritate strategică
Protecţia mediului şi îmbunătăţirea
calităţii mediului (apă, aer, sol)

K.1
K.2
K.3
K.4
K.5
K.6
H.7
H.8

Măsuri de dezvoltare
Constituirea unor perdele de protecţie în jurul municipiului Oneşti, corelate cu
reîntinerirea fondului forestier existent
Colectarea selectivă a deşeurilor şi valorificarea acestora prin reciclare
Dezvoltarea unor zone speciale pentru grătare şi nisiparea albiei râurilor
existente pe teritoriul municipiului Oneşti
Blocarea periodica unei artere principale (în scopul protecţiei calităţii aerului)
Protejarea de noxe a populaţiei prin impunerea unor măsuri de modernizare a
instalaţiilor poluante
Încurajarea mersului cu bicicleta prin realizarea de piste pentru biciclişti
Activităţi de conştientizare a populaţiei privind protecţia mediului
Realizarea unei statii de transfer deseuri menajere si colectare selectiva a
acestora
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L. Politica de încurajare şi susţinere a societăţii civile în implicarea dezvoltării urbane
Prioritate strategică
Dezvoltarea societăţii civile

L.1

L.2
L.3
L.4
L.5

Măsuri de dezvoltare
Dezvoltarea parteneriatelor între societatea civilă şi administraţia locală în
organizarea de evenimente locale cu caracter permanent în scopul dezvoltării
societăţii civile
Conştientizarea rolului societăţii civile în dezvoltarea locală
Reabilitarea zonei “Clubul elevilor” şi transformarea ei într-un centru al
activitatilor extrascolare
Sustinerea activitatilor ONG-urilor prin parteneriate cu administratia locala
Organizarea unui concurs de proiecte “Cum vezi TU Oneştiul?” dedicat
societăţii civile prin specialiştii în design, arhitectură şi amenajare a
teritoriului, crearea unui eveniment public de prezentare a proiectului şi a
unui site
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