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INTRODUCERE
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen mediu şi lung şi presupune o viziune de dezvoltare
realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente.
Aceasta implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi / regiuni finalizând cerinţele actuale şi oferind
generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare.
Strategia de dezvoltare a municipiului Oneşti este un document de planificare strategică pentru perioada 2012 - 2022,
conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a
municipiului Oneşti cu rol în orientarea dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor struturale şi de coeziune ale
Uniunii Europene.
Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale municipiului Oneşti şi se încadrează în
documentele programatice naţionale.
Scopul sau este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă implementând măsuri de
reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile,
dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate
aceste menţiuni vor avea ca rezultat transformarea municipiului Oneşti într-un pol zonal de dezvoltare economico-socială.
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Motivaţia
Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi coerente, să reprezinte un
ghid de regenerare şi dezvoltare a municipiului în deplin acord cu voinţa cetăţenilor.
Misiune
Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite la nivel local, atrase in
alte surse , pentru a implementa măsurile şi proiectele propuse, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate.
Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare
raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut.
Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la dezvoltarea Oneştiului ca un oras
modern, european, dinamic şi prosper.
Viziune
Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu precum şi de activităţile care vor fi
întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriate dezvoltate . Acestea printr-un efort conjugat şi orientat
către susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei.
Obiectivul general
Obiectivul general al strategiei il constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare a localitatii pe perioada 20122022, a municipiului Oneşti.
În acest context se doreşte dezvoltarea municipiului prin creşterea capacităţii sale economice, astfel încât acesta să
redevină un centru de referinţă în domeniul economic, precum şi un centru cultural, sportiv ,turistic si cu o baza educationala
moderna.
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II. CADRUL DE DEZVOLTARE AL REGIUNII NORD - EST

2.1 Caracteristici demogeografice
Municipiul Oneşti face parte din judeţul Bacău, Regiunea Nord –Est.
Regiunea Nord - Est este cea mai întinsă regiune a României,
având o suprafaţă de 36.850 km2, ceea ce reprezintă 15,46% din
suprafata totală a ţării. Are graniţe externe cu Ucraina şi Republica
Moldova. Componenţa sa cuprinde şase judeţe: Bacău, Botoşani,
Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, unităţi administrativ - teritoriale şi
unitaţi teritorial - statistice de nivel NUTS 3.
Cu o populaţie de 3.734.546 locuitori (17,25% din populaţia
României) şi o densitate a populaţiei de 101,3 locuitori/km2, Regiunea
Nord-Est ocupă locul al doilea în ceea ce priveşte densitatea după
Regiunea Bucureşti - Ilfov. Populaţia regiunii este localizată cu
precădere în mediul rural, 56,6%.
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2.2 Economia regiunii
Regiunea Nord - Est este regiunea cea mai slab dezvoltată a României (în 2004, PIB/locuitor reprezintă 69,2% din media
naţională).
2.3 Infrastructura
» Transport
Densitatea drumurilor publice este de 36,3 km/km2, superioară mediei pe ţară (33,5 km/km2), fiind mai ridicată în Iaşi,
Botoşani, Vaslui şi Bacău, pentru că regiunea este străbătută de o serie de coridoare europene (E 85, E 576, E 574, E 581, E
583). În cadrul regiunii există trei aeroporturi (Bacău, Iaşi şi Suceava) care deservesc curse interne şi ocazional zboruri externe.
Infrastructura existentă în momentul de faţă nu permite nici unui aeroport din cele trei efectuarea de zboruri curente externe de
pasageri şi de marfă.
» Utilităţi publice
Atât reţeaua de alimentare cu apă potabilă, cât şi cea de canalizare sunt insuficient dezvoltate, ponderea localităţilor cu
reţea de apă potabilă fiind de 54,8%, comparativ cu media pe ţară (61,0%), iar judeţele Iaşi şi Vaslui având o pondere a
localităţilor cu reţea de canalizare de doar 13,3%, respectiv 12,8%.
» Mediu
La nivelul regiunii , principalele probleme de mediu sunt legate de:
→ proasta gestionare a deşeurilor industriale şi menajere (colectare neselectivă, gradul redus de revalorificare şi/sau tratare a
deşeurilor, depozitare inadecvată sub aspectul amplasării şi amenajării haldelor, existenţa depozitelor de rumeguş pe malurile
cursurilor de apă, de-a lungul căilor rutiere);
→ dezafectarea unor foste întreprinderi de stat
→ despăduriri, cu implicaţii în accentuarea alunecărilor de teren;
→ fenomenele de eroziune a solului care afectează, în principal, partea de est a regiunii;
→ poluarea locală sau zonală.
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» Educaţie
Având în vedere că din cele opt regiuni de dezvoltare, Regiunea Nord Est deţine cea mai mare pondere a populaţiei şi a
elevilor (17,2%), numărul unităţilor destinate procesului educaţional este mic, acesta reprezentând numai 10,19% din numărul
unităţilor de învăţământ pe ansamblul ţării. Trei judeţe Bacău (23,6%), Iaşi (16,3%) şi Suceava (14,4%) deţin aproximativ 60%
din numărul total al şcolilor existente la nivel regional, având cea mai numeroasă populaţie şcolară, comparativ cu celelalte 3
judeţe din regiune. Ele sunt în acelasi timp şi centre universitare.
» Sănătate
Regiunea Nord Est deţine 164 de unităţi sanitare (spitale, policlinici, dispensare medicale, sanatorii TBC), reprezentând
12,07% din numărul total al unităţilor sanitare din România aflate în proprietate publică.
» Servicii Sociale
În Regiunea Nord Est s-au înregistrat cel mai mare număr de nou născuţi de la nivelul întregii ţări (5,4% din total
naţional).
2.4 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord - Est
Planul de Dezvoltare Regională Nord Est (PDR Nord-Est) este instrumentul prin care regiunea îşi promovează
priorităţile şi interesele în domeniul economic şi social, reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la elaborarea Planului
Naţional de Dezvoltare şi a Programelor Operaţionale.
Strategia Regională Nord Est conţine priorităţi şi măsuri care vor putea fi finanţate din instrumente structurale prin
Programul Operaţional Regional, Programe Operaţionale (Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Creşterea
Competitivităţii Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane şi Servicii Sociale, Dezvoltarea Capacităţii Administrative),
Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse de finanţare.
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