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Prezentam HARTI DE NEVOI care sunt in corelatie cu obiectivele 
proiectelor individuale prezentate in aria de interventie, care rezolva: 

• Se va fluidiza tranzitarea orasului prin centrul acestuia, atat in 
interes turistic cat si de afaceri, ca loc de intersecŃie a celor  4 
directii principale: Roman, Targu Neamt, Bicaz, Bacau 

• Se va degreva traficul prin centrul orasului prin reorientarea 
acestuia catre traseul de pe malul Cuiejdiului 

• Se va fluidiza circulatia interna a orasului intre principalele 
cartiere, Darmanesti pe de o parte, si Maratei, Precista pe de alta 
parte 

• Se vor creea locuri de parcare in zona centrala 
• Se va asigura acces facil la centrul administrativ, turistic si de 

petrecere a timpului liber 
• Se vor dezvolta spatiile de promenada (pietonal in zona istorica, 

parc), atat pentru cetatenii din zona de actiune urbana, cat si 
pentru cetatenii din restul municipiului si pentru turisti 

• Se vor pune in valoare obiectivele turistice simbol din zona centrală 
a municipiului, atat pentru cetateni cat si pentru turisti 

• Se vor asigura conditii moderne de furnizare de servicii sociale 
pentru persoane varstnice 
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IIIIII...   111...   OOObbbiiieeeccctttiiivvveee      
 
 
 

MMMoooddduuulll   îîînnn   cccaaarrreee   PPPIIIDDDUUU   aaalll   MMMuuunnniiiccciiipppiiiuuullluuuiii   PPPiiiaaatttrrraaa   NNNeeeaaammmttt   eeesssttteee   îîînnn   cccooonnncccooorrrdddaaannnŃŃŃăăă   cccuuu   aaalllttteee   
dddooocccuuummmeeennnttteee   ssstttrrraaattteeegggiiiccceee   

 
Fiecare oraş are o serie de caracteristici (trecute, prezente şi prognozate pentru viitor în funcție 

de tendințele existente la nivel politic, economic, social) care îl definesc şi care îl diferențiază 

regional şi național de celelalte oraşe.  

Pe lângă acest aspect mai trebuie ținut cont şi de faptul că perioada contemporană este, la nivelul 

țării, una foarte dinamică, plină de convulsii generate de efortul de schimbare a societății în 

ansamblul ei, fiind momentul în care se schimbă şi se prefigurează un nou model de viață, în toate 

dimensiunile ei: individ, familie, comunitate, administrație publică, antreprenoriat, mediu privat, 

relații politice interne şi externe, energie, mediu, egalitate de şanse, tehnologie, etc. 

 
PIDU se va baza, din punct de vedere al implementării, pe un proiect de eficientizare a actului de 
administrare publică locală, prin implementarea şi utilizarea la nivelul managementului public a 
principiilor şi mecanismelor specifice managementului de proiect.  

Managementul de proiect va permite administrației publice să dezvolte abilități de a identifica, 
dezvolta și implementa proiectele aflate în responsabilitatea sa şi conform strategiei de dezvoltare 
locală asumate, de la etapa de identificare, design şi planificare, pana la cea de evaluare a 
rezultatelor, pentru a se asigura ca activitatea se desfasoara conform planificarii și se incadrează în 
buget.  

Responsabilii vor trebui să implementeze în mod eficient şi mecanismul descentralizării şi cel al 
externalizării, deoarece în primul rând administrația publică trebuie să fie un bun planificator, 
gestionar, monitor şi evaluator al proiectelor în diferitele sale faze de creare şi implementare.  
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Pentru eficientizarea acestui proces, trebuie să se relizeze şi întâlniri de lucru cu responsabilii 

departamentului financiar în vederea stabilirii graficului de implementare, a bugetului proiectelor 

şi a strategiei privind alocarea multianuală a bugetului pentru sprijinirea implementării acestor 

proiecte prioritare, deoarece: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pentru a asigura optimizarea şi creşterea rezultatelor proiectelor şi a numărului şi consistenței 
acestora cu un număr limitat de resurse umane şi logistice interne, orientarea implementării 
proiectelor trebuie să fie următoarea: 

- multitudinea de proiecte sectoriale de valori mici trebuie să fie implementate în mică parte de 
direcții specializate ale primăriei, dar mai ales, prin descentralizare, de către instituții publice 
descentralizate, de către ONG-uri sectoriale, de către mediul privat, şi mai ales prin 
parteneriate public – privat; 

- proiectele mari de infrastructură trebuie să reprezinte direcția predilectă pentru folosirea 
resurselor interne ale primăriei în ceea ce priveşte planificarea şi controlul, şi pentru 
externalizarea realizării diferitelor etape ale implementării lor (consultanță, proiectare, 
execuție, asistență şi management de proiect); 

- cu cât se descentralizează şi externalizează mai mult proiectele şi cu cât efortul primăriei se 
va concentra mai mult pe creşterea capacităŃii de a identifica, planifica şi gestiona proiectele 
şi mai puŃin pe execuŃia acestora, cu atât numărul de proiecte şi impactul acestora la nivel 
comunitar vor fi mai mari. 

Astfel că, în urma asimilării interne a mecanismelor managementului de proiect, structura 
administrativă locală va şti:  

• să planifice proiectele în ansamblu și să le prezinte beneficiarilor (cetățeni, mediul de afaceri), 
şi să aprobe termenii proiectului (buget, resurse, grila de timp, condiŃii, responsabilităŃi); 

• să aloce resursele materiale și umane pentru demararea proiectului (resurse umane, logistică, 
subcontractori, etc.); 

• să obțină documentația specifică; 

• să elaboreze și să implementeze sistemele de evaluare și monitorizare; 

 

 
PUG 

 

Buget 

Multianual 

 
PIDU a Municipiului  

Piatra Neamț 



 

CURTEA DOMNEASCA CURTEA DOMNEASCA CURTEA DOMNEASCA CURTEA DOMNEASCA ----    PLANUL INTEGRAT DE PLANUL INTEGRAT DE PLANUL INTEGRAT DE PLANUL INTEGRAT DE 

DEZVOLTARE URBANDEZVOLTARE URBANDEZVOLTARE URBANDEZVOLTARE URBANĂ    

PIATRA PIATRA PIATRA PIATRA 

NEAMTNEAMTNEAMTNEAMT    
 

 
5 

 

• să controleze desfășurarea proiectului din toate punctele de vedere (financiar, calitativ, ca 
termene de livrare pe proiecte sau activităŃi punctuale);  

• să raporteze beneficiarilor cu privire la modul de desfășurare a proiectului; 

• să ofere suport participanŃilor la proiect pentru indeplinirea sarcinilor la standardele solicitate; 

• să soluționeze problemele care pot aparea din situații neprevazute, inclusiv să replanifice 
desfășurarea proiectului; 

• să păstreze permanent contactul cu beneficiarii și să le solicite participarea la desfășurarea 
proiectului; 

• să evalueze proiectul în fazele de testare și să inițieze schimbările necesare; 

• să obțină rezultatele finale ale proiectului și să se asigure de recepŃia lor; 

• să evalueze rezultatele proiectului după o anumită perioada de la livrare, din punct de vedere 
al satisfacției beneficiarilor și îmbunătățirilor obiective în activitate; 

• sa acceadă la surse de finanŃare (ne)rambursabile și să implementeze aceste proiecte conform 
procedurilor finanțatorului. 

Aceste lucruri vor fi posibile în primul rând prin programe de pregătire profesională a responsabililor 
cu proiectele din cadrul primăriei, care vor avea ca rezultat crearea şi introducerea culturii 
managementului prin proiecte, inclusiv folosirea instrumentelor specifice erei informaționale. Aceste 
proiecte vor avea ca rezultat crearea în cadrul primăriei a unei Unități de Implementare a Proiectelor, 
formată dintr-un număr suficient de specialişti, care va identifica şi va asigura modul de implementare 
a proiectelor propuse prin PIDU pentru îndeplinirea obiectivelor şi viziunii de dezvoltare a oraşului si 
care in faza de elaborare a fost coordonata de: 

- Gheorghe Stefan – Primarul Municipiului Piatra Neamt  
- Lucica Poparda – Primaria Municipiului Piatra Neamt 
- Olimpia Adam – Primaria Municipiului Piatra Neamt 
- Ionut Nechita – Senior Consultant, Director General al AVENSA 
- Oana Moraru – Senior Consultant, AVENSA 

 
În final, pornindu-se de la PIDU, administrația locală, prin unitatea de implementare a proiectelor, va 
urmări pentru promovarea fiecărui proiect următoarele faze: 

• Analizarea PIDU; 
• Analizarea portofoliului de idei de proiecte; 

• Realizarea listei de priorităti și programarea în timp;  

• Identificarea surselor de finanŃare, care pot fi bugetul local, din bugetul național, finanțare 
europeană, împrumuturi, atragere capital privat; 

• Verificarea eligibilității ideilor de proiecte conform cerințelor finanțatorilor; 
• Obtinere Certificat de Urbanism (unde este cazul); 
• Conceperea proiectului şi realizarea documentaŃiei de finanŃare; 

• Contractarea finanțării și/sau asumarea bugetară; 
• Implementarea proiectului; 
• Management de proiect;  
• Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementării proiectului. 
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Obiectivul general al PIDU pentru dezvoltarea economico

sociala si regenerarea urbana a zonei de actiune urbana:
 

Obiectivul general al PIDU consta in

accesibilitatii 

de maxim tranzit turistic a municipiului 

Piatra Neamt. 
 

 

Obiectivul general al PIDU a municipiului Piatra Neamt se materializeaza prin implementarea a trei 

obiective specifice, interdependente, care deservesc cele trei mari teme generale interconectate:

 

 

 

RESURSE RESURSE RESURSE RESURSE 

UMANEUMANEUMANEUMANE
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Obiectivul general al PIDU pentru dezvoltarea economico

sociala si regenerarea urbana a zonei de actiune urbana:

Obiectivul general al PIDU consta in

accesibilitatii si prezervarii mediului 

tranzit turistic a municipiului 

 

Obiectivul general al PIDU a municipiului Piatra Neamt se materializeaza prin implementarea a trei 

obiective specifice, interdependente, care deservesc cele trei mari teme generale interconectate:

RESURSE RESURSE RESURSE RESURSE 

UMANEUMANEUMANEUMANE

REGENERARE 

URBANA

DEZVOLTARE 

ECONOMICA
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111333   

Obiectivul general al PIDU pentru dezvoltarea economico-

sociala si regenerarea urbana a zonei de actiune urbana: 

Obiectivul general al PIDU consta in crearea 

prezervarii mediului in zona 

tranzit turistic a municipiului 

Obiectivul general al PIDU a municipiului Piatra Neamt se materializeaza prin implementarea a trei 

obiective specifice, interdependente, care deservesc cele trei mari teme generale interconectate: 

 

DEZVOLTARE 

ECONOMICA
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Obiectivele specifice ale PIDU sunt: 

 

O1: Minimizarea problemelor de circulabilitate si accesibilitate la nivelul zonei de actiune urbana 

pentru eficientizarea accesibilitatii si interconectarii obiectivelor de interes turistic pana in 2015. 
 
O2: Cresterea gradului de atractivitate a zonelor pietonale si de petrecere a timpului liber si a 

obiectivelor turistice din zona de actiune urbana pentru comunitate, turisti si investitori, pana in 

2015. 
 
O3: Eficientizarea interventiei administratiei publice in rezolvarea problemelor comunitare in zona 

de actiune urbana pana in 2015. 
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În ceea ce priveşte municipiul Piatra NeamŃ, pentru orientarea PIDU s-a plecat de la următoarele 
premise ca elemente pozitive: 
 

• Municipiul are o istorie, caracteristici naturale şi cultură deosebite, mult peste media 
naŃională, elemente care definesc un potenŃial turistic deosebit; 

• Serviciile şi turismul joacă un rol hotărâtor în dezvoltarea unui oraş în această perioadă a 
secolului XXI caracterizată de creşterea fenomenului turistic; 

• Este un oraş curat comparativ cu media naŃională; 
• Există potenŃial pentru exploatarea surselor de energie solară, eoliană şi hidro; 
• Are o aşezare geografică cu potenŃial turistic, fiind considerat un oraş de munte; 
• Are acces la infrastructura de transport (drumuri, căi ferate, aeroport); 
• Există posibilităŃi de dezvoltare urbană spre exterior; 

 
 
 
 
 

PIDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teme generale: 
Regenerare urbana; 
Dezvoltare economica; 

Resurse umane 
 

O2: Cresterea gradului 
de atractivitate a 

zonelor de petrecere a 
timpului liber si a 

obiectivelor turistice din 
zona de actiune urbana 
pentru comunitate, 
turisti si investitori, 

pana in 2015 

O3: Eficientizarea 
interventiei 

administratiei publice in 
rezolvarea problemelor 
comunitare in zona de 
actiune urbana pana in 

2015 

O1:Eliminarea problemelor 
de circulabilitate si 

accesibilitate la nivelul 
zonei de actiune urbana 
pentru aficientizarea 

accesibilitatii si 
interconectarii obiectivelor 
de interes turistic in zona 
de actiune urbana, pana in 

2015 

Obiectivul general al 
PIDU consta in 

crearea accesibilitatii 
si prezervarii 

mediului in zona de 
maxim tranzit turistic 
a municipiului Piatra 

Neamt 
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• Noile tehnologii de comunicare şi informaŃionale transced dincolo de barierele fizice; 
• Există în perioada următoare surse de finanŃare disponibile pentru investiŃii mari, atât 

private cât şi pentru infrastructură şi servicii comunitare, care pot hotărî direcŃia; 
• România este membră a Uniunii Europene; 
• Sistemul de educaŃie preuniversitar creează resursa umană de valoare peste media 

naŃională, care poate fi atrasă să rămână local şi să fie baza pentru o resursă umană de 
calitate; 

• ExistenŃa potenŃialului dezvoltării industriei de prelucrare a lemnului şi a celei 
alimentare; 

• ExistenŃa unui potenŃial economic, comercial; 
• ExistenŃa unui management administrativ performant; 
• Orientarea administraŃiei publice către gândire inovativă şi acŃionare strategică şi 

dinamică; 
• Creşterea calităŃii vieŃii; 
• Manifestarea unei stări de optimism privind viitorul; 
• Imaginea externă a oraşului este în crştere; 
• ExistenŃa unor exemple de succes la nivel naŃional privind reuşita unor afaceri pornite în 

municipiu; 
• Manifestarea unui spirit civic cu standarde peste medie. 

 
Cheia şi rolul hotărâtor pentru schimbare sunt generate de starea de fapt şi de oameni care trebuie să 
acŃioneze în parteneriate. Din acest punct de vedere, caracteristicile negative principale care 
caracterizează starea de fapt şi care trebuie avute în vedere a fi eliminate şi/sau remediate sunt: 

• municipiul este considerat oraş izolat, în afara marilor reŃele de infrastructură de 
transport; 

• gândirea că pentru a se face lucrurile să meargă trebuie ajutor masiv de la centru; 
• dezvoltare locală / internă, cu puŃine conexiuni externe (la nivel naŃional sau 

internaŃional); 
• dezvoltare accentuată spre centrul municipiului; 
• inexistenŃa posibilităŃilor de dezvoltare spre exterior din punct de vedere urbanistic 

(piedică în calea creşterii şi dezvoltării); 
• potenŃial local existent dar neexploatat economic; 
• nu există terenuri pentru investiŃii; 
• investiŃii relativ scăzute; 
• grad de antreprenoriat încă puŃin exploatat; 
• pondere mare a forŃei de muncă plecată să muncească în străinătate; 
• probleme privind dezvoltarea resurselor umane; 
• acces dificil la infrastructura rutieră (şi de transport în general) naŃională şi 

internaŃională; 
• colaborare scăzută între factorii cheie locali; 
• comportament civic sub standardele moderne al cetăŃenilor; 
• serviciile sunt de o calitate inferioară; 
• acces redus la informaŃii; 
• potenŃialul turistic slab exploatat ca infrastructură, servicii şi promovare. 
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Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Piatra Neamt este un document strategic care 

abordeaza in mod integrat dezvoltarea urbana a acestuia.  

 

Dezvoltarea urbană intregrată a municipiului Piatra Neamt presupune implementarea unor 

elemente în planificarea șșșși implementarea dezvoltării durabile: 

• Utilizarea in mare masura a abordarilor integrate in realizarea politicilor de dezvoltare 
urbana; 

• Acordarea de atentie dimensiunilor sociale în planificarea urbană; 

• Asigurarea unei bune calităti a mediului construit; 

• Crearea si asigurarea de spatii publice de înaltă calitate; 
• Luarea în considerare a aspectelor ecologice si a celor legate de climă; 
• Transportul si traficul. 

 
 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, prin proiectele individuale si 
obiectivele investitionale propuse, face parte din Planul de actiune al 
Strategiei de Dezvolare Locala a Municipiului Piatra Neamt, aprobata 
conform HCL 59/05.03.2009. 
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I1

Dezvoltare urbana si 

infrastructura de transport
Mediu si energie

Viziunea strategiei de dezvoltare a municipiului Piatra Neamț este de a deveni un oraş al soluțiilor 

ecologice având ca principal motor al dezvoltării în această direcție exploatarea potențialului turistic, 

devenind un oraş în care este plăcut să locuieşti, să faci afaceri şi turism

Oras dezvoltat fundamental
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INVESTITII

I2 I3 ...

Domenii de interventie 

Mediu si energie
Dezvoltare economică şi 

turism

Dezvoltarea resurselor 

umane

Viziunea strategiei de dezvoltare a municipiului Piatra Neamț este de a deveni un oraş al soluțiilor 

ecologice având ca principal motor al dezvoltării în această direcție exploatarea potențialului turistic, 

devenind un oraş în care este plăcut să locuieşti, să faci afaceri şi turism

Oras turistic Oras al solutiilor ecologice

 

 

In

Dezvoltarea resurselor 

umane

Viziunea strategiei de dezvoltare a municipiului Piatra Neamț este de a deveni un oraş al soluțiilor 

ecologice având ca principal motor al dezvoltării în această direcție exploatarea potențialului turistic, 

Oras al solutiilor ecologice
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Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a carui obiect face prezentul document caracterizeaza zona cu 
traficul turistic cel mai intens din municipiu, numita in acest caz zona de actiune urbana. In vederea 
asigurarii principiului Uniunii Europene de convergenta a zonelor componente a municipiului Piatra 
Neamt, PIDU este sustinut de obiectivul general „crearea accesibilitatii si prezervarii mediului in 
zona de maxim tranzit turistic a municipiului Piatra Neamt”, care materializeaza viziunea de 

dezvoltare a municipiului Piatra Neamt mentionata in Strategia de Dezvoltare Locala, astfel: 

- in mod direct pe palierele furnizoare de beneficii mici si beneficii medii, prin: 

o interventiile la nivel de infrastructura (amplificarea pietii monumentale cu o noua 
piata, extensie piata, amenajari de spatii verzi, dalaje fantini decorative, elemente de 
arta decorativa, iluminat decorativ ae parcurilor, iluminatul stradal, mobilier urban) 

o crearea premiselor necesare atragerii investitorilor (in domeniul economic in general 
si in domeniul turismului in special) 

- in mod indirect pe palierul care genereaza beneficii mari, prin crearea premiselor 

implementarii unor solutii ecologice, turismul fiind o solutie ecologica  cu posibilitati reale 

de valorificare in acest caz. 
 
 

Viziunea de dezvoltare a municipiului Piatra Neamt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   
 
 
Concluzie: Obiectivele specifice ale PIDU duc la indeplinirea obiectivului general al acestuia prin 
care PIDU raspunde in mod direct viziunii de dezvoltare a Strategiei de Dezvoltare a municipiului, 
vin in intampinarea domeniilor: 
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Domeniul de intervenŃie I - Dezvoltare urbană şi infrastructură de transport 
Obiectiv operational: Dezvoltarea infrastructurii de transport la periferie şi spre exterior şi 
eficientizarea celei centrale 
 
Domeniul de intervenŃie II - Mediu şi energie 
Obiectiv operational: Îngrijirea parcurilor şi spațiilor verzi, în special a celor de la periferie şi de 
pe lângă blocuri, şi crearea unora noi spre exteriorul oraşului, concomitent cu dezvoltarea 
spiritului civic al cetățenilor 
 
Domeniul de intervenŃie IV - Dezvoltarea resurselor umane 
Obiectiv operational: Dezvoltarea de măsuri şi infrastructură pentru intervenția socială asupra 
diverselor grupuri dezavantajate în vederea îmbunătățirii calității vieții 
 
 
 

MMMoooddduuulll   îîînnn   cccaaarrreee   PPPIIIDDDUUU   aaa   MMMuuunnniiiccciiipppiiiuuullluuuiii   PPPiiiaaatttrrraaa   NNNeeeaaammmŃŃŃ   eeesssttteee   îîînnn   cccooonnncccooorrrdddaaannnŃŃŃăăă   cccuuu   PPPlllaaannnuuulll   dddeee   
DDDeeezzzvvvooollltttaaarrreee   DDDuuurrraaabbbiiilllăăă   aaa   JJJuuudddeeeŃŃŃuuullluuuiii   NNNeeeaaammmŃŃŃ   

 
PIDU a Municipiului Piatra NeamŃ, atât în faza de elaborare, cât şi în faza de implementare, vine în 
întampinarea obiectivelor Planului de Dezvoltare Durabilă a JudeŃului NeamŃ: 
 

Managementul durabil al capitalului natural 
Întarirea şi dinamizarea structurilor instituŃionale locale cât şi a mediului economic 
ÎmbunătăŃirea spaŃiului rural şi creşterea competitivităŃii sectorului agroalimentar 
Dezvoltarea infrastructurii de transport 
Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de bază 
Turism durabil la nivelul judeŃului NeamŃ 
Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor sociale şi a infrastructurii asociate 

lor 
Dezvoltarea, îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor de sănătate şi repartizarea 

echilibrată a acestora pe teritoriul judeŃului 
ÎmbunătăŃirea şi adaptarea la piaŃa muncii a sistemului de învăŃământ 

 
 
Concluzie: Obiectivele specifice ale PIDU duc la indeplinirea obiectivului general al acestuia prin 
care PIDU raspunde in mod direct Planului de Dezvoltare Durabilă a JudeŃului NeamŃ, si vin in 
intampinarea prioritatilor: refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de bază, dezvoltarea şi 
îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor sociale şi a infrastructurii asociate lor 
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MMMoooddduuulll   îîînnn   cccaaarrreee   PPPIIIDDDUUU   aaa   MMMuuunnniiiccciiipppiiiuuullluuuiii   PPPiiiaaatttrrraaa   NNNeeeaaammmŃŃŃ   eeesssttteee   îîînnn   cccooonnncccooorrrdddaaannnŃŃŃăăă   cccuuu   PPPlllaaannnuuulll   
RRReeegggiiiooonnnaaalll   dddeee   AAAcccŃŃŃiiiuuunnneee   pppeeennntttrrruuu   TTTuuurrriiisssmmm   NNNooorrrddd---EEEsssttt   222000000999---222000111333   

 
PIDU a Municipiului Piatra NeamŃ, atât în faza de elaborare, cât şi în faza de implementare, vine în 
întâmpinarea obiectivului general al Planul Regional de AcŃiune pentru Turism Nord-Est 2009-2013, 
respectiv dezvoltarea turistică durabilă, creşterea competitivităŃii şi atractivităŃi turistice a Regiunii 
Nord-Est prin valorificarea patrimoniului natural şi antropic şi creşterea calităŃii produselor şi 

serviciilor turistice. 

 
SusŃinerea obiectivului general al  Planului Regional de AcŃiune pentru Turism Nord-Est prin 
implementarea PIDU se va realiza prin atingerea tuturor priorităŃilor: 
 
 Prin: 
1. Creşterea 

atractivităŃii turistice 
regionale prin 
modernizarea 
infrastructurii de 
turism 

• Dezvoltarea de programe integrate de reabilitare, modernizare şi 
amenajare a staŃiunilor turistice, a centrelor istorice, a ariilor naturale 
protejate şi a altor zone turistice; 

• Dezvoltarea şi modernizarea zonelor turistice care deŃin resurse 
naturale cu potentŃal balnear; 

• Dezvoltarea infrastructurii de agrement adaptate specificităŃii zonei 
de interes turistic; 

• Dezvoltarea turismului de nişă (agroturism, ecoturism, turism activ – 
turism ecvestru, cicloturism, drumeŃii, pescuit etc); 

• Creşterea accesibilităŃii arealelor turistice prin 
modernizarea/reabilitarea căilor de acces, amplasarea de panouri de 
informare şi promovare turistică şi introducerea standardelor europene 
de calitate în privinŃa dotarilor existente în imediata apropiere a 
obiectivelor (parcări, zone de popas, alimentare cu apa, canalizare, 
grupuri sanitare, puncte de colectare a deşeurilor, puncte de prim 
ajutor etc); 

• Identificarea şi amenajarea de zone de popas, inclusiv cu panouri de 
orientare turistică; 

• Implementarea de campanii de ecologizare a arealelor turistice. 
2. Dezvoltarea 

produselor turistice, 
îmbunatatirea 
marketingului 
destinatiei şi a 
sistemului de 
promovare 

Dezvoltarea şi promovarea de circuite turistice judeŃene si interjudeŃene; 
• Realizarea unui portal regional de turism; 
• Crearea şi dezvoltarea unei imagini distinctive a regiunii ca destinaŃie 

turistică (brand regional şi branduri locale), implementarea unui 
sistem eficient de management al destinaŃiei; 

• Stimularea dezvoltarii de proiecte de promovare a regiunii în parteneriat 
local, regional şi european, inclusiv prin infiinŃarea unei structuri 
instituŃionale regionale de turism; 

• Dezvoltarea şi implementarea unui sistem unitar de marcare a atractiilor 
turistice în întreaga regiune (panouri, hărti turistice pe drumurile 
naŃionale şi judeŃene, gări, autogări, aerogări); 

• Realizarea de studii de cercetare a pieŃei turistice şi dezvoltarea, pe 
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baza rezultatelor, a unei strategii regionale de marketing turistic; 
• Promovarea produselor tradiŃionale şi comercializarea acestora în spaŃii 

special amenajate în aerogări, centrele istorice ale oraşelor, staŃiuni 
turistice, hoteluri, pensiuni; 

• Dezvoltarea de oferte turistice bazate pe valorificarea tradiŃiilor din 
regiune; 

• Dezvoltarea de produse turistice noi complementare în vederea 
diversificării si cresterii atractivitatii ofertei turistice (spre exemplu, 
citybreak); 

• Realizarea de materiale de promovare a obiectivelor/ circuitelor 
turistice (broşuri, ghiduri turistice, pliante, CD-uri prezentare, 
bannere, hărti turistice etc) şi sprijinirea derulării de acŃuni şi 
campanii de promovare; 

• Organizarea unei burse regionale de turism anual sau bianual; 
• Dezvoltarea de carduri turistice care să permită vizitarea atracŃiilor 

turistice aferente circuitelor la preŃuri promoŃionale; 
• Promovarea ofertelor turistice din regiune prin includerea acestora în 

cataloagele touroperatorilor români si straini; 
• Sprijinirea dezvoltării unei reŃele de centre de informare cu filiale în 

toate resedinŃele de judeŃ şi localităŃile cu potenŃial turistic, puncte 
electronice stradale de informare turistică; 

• Sprijinirea participării la târguri şi expoziŃii naŃionale şi internaŃionale; 
• Sprijinirea organizării de expoziŃii muzeale etnografice şi manifestări 

culturale, festivaluri (gastronomie moldovenească, spre exemplu 
festivalul plăcintelor poale-n brau) 

3. Creşterea 
competitivităŃii 
structurilor turistice şi 
a serviciilor furnizate 

Îmbunatatirea serviciilor de cazare in cadrul structurilor de primire 
turistica si a bazei de agrement Şi tratament (inclusiv centre de tip 
spa) cu respectarea standardelor arhitecturale specifice arealului 
turistic de provenientĂ; 

• Sprijinirea creării şi dezvoltarea structurilor de asistenŃă de afaceri în 
turism (incubator de afaceri) ; 

• Dezvoltarea serviciilor specifice turismului de afaceri şi de evenimente; 
• Sprijinirea accesului IMM-urilor din sectorul turistic la serviciile de 

consultanŃă (management, marketing, studii de fezabilitate, studii de 
piaŃă); 

• Promovarea şi integrarea tehnologiei informaŃiei şi a comunicaŃiilor în 
desfăşurarea afacerilor în turism, inclusiv prin dezvoltarea sistemului 
de rezervări on-line; 

• Încurajarea implementării în sectorul turistic a sistemelor de 
management al calităŃii conform standardelor ISO 9001:2000, 
sistemelor de management integrate Calitate- Mediu şi altor 
instrumente de mediu şi de calitate (eticheta ecologică, Marca Q). 

4. Dezvoltarea resurselor 
umane în sectorul 
turistic 

Dezvoltarea culturii antreprenoriale în sectorul turistic; 
• Sprijinirea formării profesionale continue prin implementarea de 

programe de instruire a personalului din sectorul turistic; 
• Dezvoltarea de programe de instruire pentru personalul din muzee şi 
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ghizi turistici;  
• Sprijin pentru calificarea/reconversia profesională a populatiei din 

mediul rural în vederea dobandirii de competenŃe specifice sectorului 
turistic; 

• Dezvoltarea de campanii de conştientizare a importanŃei dezvoltării 
resurselor umane in sectorul turistic. 

 
Concluzie: Obiectivele specifice ale PIDU duc la indeplinirea obiectivului general al acestuia prin 
care PIDU raspunde in mod direct viziunii de dezvoltare a Planului Regional de AcŃiune pentru 
Turism Nord-Est, si vin in intampinarea prioritatilor: 
Prioritate 1 - Creşterea atractivităŃii turistice regionale prin modernizarea infrastructurii de 
turism 

• Creşterea accesibilităŃii arealelor turistice prin modernizarea/reabilitarea căilor de 
acces, amplasarea de panouri de informare şi promovare turistică şi introducerea 
standardelor europene de calitate în privinŃa dotarilor existente în imediata apropiere a 
obiectivelor (parcări, zone de popas, alimentare cu apa, canalizare, grupuri sanitare, 
puncte de colectare a deşeurilor, puncte de prim ajutor etc)  
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MMMoooddduuulll   îîînnn   cccaaarrreee   PPPIIIDDDUUU   aaa   MMMuuunnniiiccciiipppiiiuuullluuuiii   PPPiiiaaatttrrraaa   NNNeeeaaammmŃŃŃ   eeesssttteee   îîînnn   cccooonnncccooorrrdddaaannnŃŃŃăăă   cccuuu   SSStttrrraaattteeegggiiiaaa   
RRReeegggiiiooonnnaaalllaaa   dddeee   DDDeeezzzvvvooollltttaaarrreee   222000000777---222000111333   

 
PIDU a Municipiului Piatra NeamŃ, atât în faza de elaborare, cât şi în faza de implementare, vine în 
întampinarea obiectivului general al Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013, respectiv  reducerea 
decalajului existent faŃă de regiunile dezvoltate ale Romaniei prin creşterea gradului de 

competitivitate şi atractivitate regional. 
 
Strategia Regională Nord Est 2007-2013 coŃine priorităŃi şi măsuri ce vor putea fi finanŃate din 
instrumente structurale prin Programul OperaŃional Regional, Programe OperaŃionale (Infrastructura de 
Transport, Infrastructura de Mediu, Creşterea CompetitivităŃii Economice, Dezvoltarea Resurselor 
Umane şi Servicii Sociale, Dezvoltarea Capacitatii Administrative), Planul National Strategic pentru 
Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse de finanŃare, având urmatoarea structura: 
 
Prioritate 1 - 

Infrastructură şi 

mediul 

Masura 1.1 - Modernizarea infrastructurii locale şi regionale de 
transport rutier 
Masura 1.2 - Modernizarea gărilor şi a reŃelei feroviare 
Masura 1.3 - Modernizarea infrastructurii aeroportuare 
Masura 1.4 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 
Masura 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii energetice 
Masura 1.6 - Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 
educaŃionale, sociale şi de sănătate 
Masura 1.7 - InfiinŃarea centrelor de asistenŃă socială 
Masura 1.8 - Reabilitare urbana 

Prioritate 2 - 

Sprijinirea afacerilor 

Masura 2.1 - InvestiŃii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi 
microîntreprinderilor şi dezvoltării celor existente 
Masura 2.2 - Servicii de consultanŃă în/şi pentru dezvoltarea 
afacerilor în regiune 
Masura 2.3 - Cercetare, dezvoltare, inovare şi dezvoltare 
tehnologica 

Prioritate 3 – Turism Masura 3.1 - InvestiŃii în turism 
Masura 3.2 - Promovarea potenŃialului touristic 

Prioritate 4 - 

Dezvoltare rurală 

Masura 4.1 - Dezvoltarea infrastructurii rurale 
Masura 4.2 - Diversificarea activităŃilor economice alternative din 
mediul rural 

Prioritate 5 - 

Dezvoltarea 

resurselor umane şi a 

serviciilor sociale 

Masura 5.1 - Dezvoltarea formării continue 
Masura 5.2 - Sprijin pentru dobândirea competenŃelor 
antreprenoriale 
Masura 5.3 - Dezvoltarea de servicii aferente sistemului integrat 
de formare a categoriilor dezavantajate 
Masura 5.4 - Sprijin pentru calificarea / reconversia profesională a 
populaŃiei ocupate din mediul rural 
Masura 5.5 - Dezvoltarea formării iniŃiale 
Masura 5.6 - Întărirea capacităŃii administrative şi eficientizarea 
managementului fondurilor structurale 
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Masura 5.7 - Dezvoltarea de servicii existente şi înfiinŃarea de noi 
servicii comunitare alternative 

 
 
Concluzie: Obiectivele specifice ale PIDU duc la indeplinirea obiectivului general al acestuia prin 
care PIDU raspunde in mod direct viziunii de dezvoltare a Strategiei de Dezvoltare Regionala Nord 
- Est, si vin in intampinarea prioritatilor: 
Prioritate 1 - Infrastructură şi mediul 
Masura 1.1 - Modernizarea infrastructurii locale şi regionale de transport rutier 
Prioritate 5 – Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale 
Masura 5.7 - Dezvoltarea de servicii existente şi înfiinŃarea de noi servicii comunitare 
alternative. 
 

 

MMMoooddduuulll   îîînnn   cccaaarrreee   PPPIIIDDDUUU   aaa   MMMuuunnniiiccciiipppiiiuuullluuuiii   PPPiiiaaatttrrraaa   NNNeeeaaammmŃŃŃ   eeesssttteee   îîînnn   cccooonnncccooorrrdddaaannnŃŃŃăăă   cccuuu   PPPlllaaannnuuulll   
NNNaaaŃŃŃiiiooonnnaaalll   dddeee   DDDeeezzzvvvooollltttaaarrreee   

 
PIDU a Municipiului Piatra NeamŃ vine în întampinarea obictivului global al PND 2007-2013: 
„Reducerea cât mai rapidă a disparităŃilor de dezvoltare socio-economică între România şi 
Statele Membre ale Uniunii Europene”, materializat prin cele trei obiective specifice:  
 • Creşterea competitivităŃii pe termen lung a economiei româneşti  
 • Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază  
 • PerfecŃionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton  
PIDU a Municipiului Piatra NeamŃ a fost elaborat şi se va implementa în concordanŃă cu cele şase 

priorităŃi naŃionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 ale PND 2007-2013, atinse prin 
susŃinerea subpriorităŃile specifice:  

1. Creşterea competitivităŃii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere  
 1.1. Creşterea competitivităŃii prin îmbunătăŃirea accesului pe piaŃă al 
întreprinderilor, în special al IMM-urilor.  
 1.2. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere prin promovarea cercetării şi inovării 
şi accelerarea dezvoltării societăŃii informaŃionale  
 1.3. ÎmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de 
energie.  
 

2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport  
2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a reŃelelor de legătură 
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naŃional şi îmbunătăŃirea 
serviciilor aferente.  
2.3. Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi.  
 

3. Protejarea şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului  
3.1. ÎmbunătăŃirea standardelor de viaŃă prin asigurarea serviciilor de utilităŃi publice la standardele 
de calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri.  
3.2. ÎmbunătăŃirea sistemelor sectoriale de management de mediu.  
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4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea 

capacităŃii administrative  
4.1. Dezvoltarea capitalului uman.  
4.2. Promovarea ocupării depline.  
4.3. Promovarea incluziunii sociale.  
4.4 Dezvoltarea capacităŃii administrative şi a bunei guvernări. 
 

5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităŃii în sectorul agricol  
5.1. Creşterea competitivităŃii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la cerinŃele 
pieŃei,  
5.2..Creşterea standardelor de viaŃă în zonele rurale prin diversificarea activităŃilor rurale 
5.3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataŃiilor forestiere.  
5.4. Promovarea iniŃiativelor de tip „LEADER”.  
5.5. Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii. 
 

6. Diminuarea disparităŃilor de dezvoltare între regiunile Ńării  
6.1. ÎmbunătăŃirea infrastructurii publice regionale şi local.  
6.2. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local.  
6.3. Dezvoltarea turismului regional şi local.  
6.4. Dezvoltare urbană durabilă.  
6.5. Cooperarea teritorială europeană.  
 
Concluzie: Obiectivele specifice ale PIDU duc la indeplinirea obiectivului general al acestuia prin 
care PIDU raspunde in mod direct Planului National de Dezvoltare, si vin in intampinarea 
prioritatilor: 
 
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport  
2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a reŃelelor de legătură 
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naŃional şi îmbunătăŃirea 
serviciilor aferente.  
 
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea 
capacităŃii administrative  
4.3. Promovarea incluziunii sociale.  
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IIIIII...   222...   PPPrrriiiooorrriiitttăăăŃŃŃiii   dddeee   dddeeezzzvvvooollltttaaarrreee         
 
 

MMMoooddduuulll   îîînnn   cccaaarrreee   ssseee   mmmaaattteeerrriiiaaallliiizzzeeeaaazzzaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvveeellleee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   aaallleee   PPPIIIDDDUUU   aaa   MMMuuunnniiiccciiipppiiiuuullluuuiii   
PPPiiiaaatttrrraaa   NNNeeeaaammmŃŃŃ   ppprrriiinnn   ppprrriiiooorrriiitttaaatttiii   dddeee   dddeeezzzvvvooollltttaaarrreee 

 

 

Obiectivele PIDU,  

 

O1: Minimizarea problemelor de circulabilitate si accesibilitate la nivelul zonei de actiune urbana 

pentru eficientizarea accesibilitatii si interconectarii obiectivelor de interes turistic pana in 2015. 
 
O2: Cresterea gradului de atractivitate a zonelor pietonale si de petrecere a timpului liber si a 

obiectivelor turistice din zona de actiune urbana pentru comunitate, turisti si investitori, pana in 

2015. 
 
O3: Eficientizarea interventiei administratiei publice in rezolvarea problemelor comunitare in zona 

de actiune urbana pana in 2015. 
 

se indeplinesc prin urmatoarele prioritati de dezvoltare:  

 

1. Decongestionarea traficului rutier si scaderea poluarii fonice si a aerului in zona de actiune 

urbana 

 

2. Spatii verzi si zone pietonale pentru petrecerea timpului liber, socializare si trafic turistic 

 

3. Dezvoltarea de servicii sociale pentru crearea de sanse egale in vederea sustinerii 

dezvoltarii comunitare din zona de atiune urbana 

 
Prioritatea Decongestionarea traficului rutier si scaderea poluarii fonice si a aerului in zona de 
actiune urbana presupune fluidizarea traficului rutier prin construirea unui pod peste raul Cuejdi si 
scaderea poluarii fonice si a aerului prin crearea de spaŃii publice urbane, parcari si pietonale in zona 
de actiune urbana, prin proiectul individual: 

- P1: „Crearea de spaŃii publice urbane în municipiul Piatra NeamŃ, prin construirea unui pod şi a 
unei arii de parcări, în zona intersecŃiei PiaŃa Ştefan cel Mare, strada Orhei, bulevardul Dacia şi 
amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu” si  

 
Prioritatea Spatii verzi si zone pietonale pentru petrecerea timpului liber, socializare si trafic 
turistic presupune crearea si asigurarea de spatii publice de inalta calitate si crearea de spatii 
publice atractive si orientate catre utilizator, in zona de actiune urbana, prin proiectul individual: 

• P2: „Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale - Curtea Domnească, în 
municipiul Piatra Neamt - prin amenajari urbanistice, amenajări ale circulaŃiilor pietonale şi 
carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane”. 

Calitatea spatiilor publice, arhitectura si peisajul urban, precum si dezvoltarea urbana, joaca un rol 
esential pentru conditiile de viata a populatiei din mediul urban. Toate sunt importante pentru 
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atragerea de investitii in afaceri din domeniul industriei bazate pe cunoastere si forta de munca 
creativa si de calitate, precum si pentru turism, iar crearea de spatii publice atractive si orientate 
catre utilizator va permite atingerea unor standarde inalte in ceea ce priveste mediul de locuit. 
 
 
Obiectivul O1, „Minimizarea problemelor de circulabilitate si accesibilitate la nivelul zonei de 
actiune urbana pentru eficientizarea accesibilitatii si interconectarii obiectivelor de interes turistic 

pana in 2015” se indeplineste in mod direct prin prioritatea  „Decongestionarea traficului rutier si 
scaderea poluarii fonice si a aerului in zona de actiune urbana” si prin prioritatea „Reabilitarea si 
crearea de spatii verzi si zone pietonale pentru petrecerea timpului liber, socializare si trafic 

turistic”, urmarind principiile dezvoltarii urbane integrate de mai jos: 

• rezistenŃa  în faŃa ameninŃării schimbărilor climatice: 
o prin modalităŃi de creştere care să implice emisii reduse de carbon (decongestionare  

trafic) şi o bună protejare a mediului înconjurător; 
• crearea si asigurarea de spatii publice de inalta calitate: 

o prin asigurarea calitatea spatiilor publice, arhitectura si peisajul urban, precum si 
dezvoltarea urbana,  care joaca un rol esential pentru conditiile de viata a populatiei 
din mediul urban. Toate sunt importante pentru atragerea de investitii in afaceri din 
domeniul industriei bazate pe cunoastere si forta de munca creativa si de calitate, 
precum si pentru turism. 

• crearea de spatii publice atractive si orientate catre utilizator 

 
 
Obiectivul O2, „Cresterea gradului de atractivitate a zonelor de petrecere a timpului liber si a 
obiectivelor turistice din zona de actiune urbana pentru comunitate, turisti si investitori, pana in 

2015” se indeplineste in mod direct prin prioritatea  „Reabilitarea si crearea de spatii verzi si zone 
pietonale pentru petrecerea timpului liber, socializare si trafic turistic” si in mod indirect prin 
prioritatea „Decongestionarea traficului rutier si scaderea poluarii fonice si a aerului in zona de 
actiune urbana”, urmarind principiile dezvoltarii urbane integrate descrise mai sus. 
 
Obiectivul O3, „Eficientizarea interventiei administratiei publice in rezolvarea problemelor 
comunitare in zona de actiune urbana pana in 2015” se indeplineste in mod direct prin prioritatea  
„Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele adulte defavorizate in vederea sustinerii 

dezvoltarii comunitare din zona de actiune urbana”, urmarind principiile dezvoltarii urbane integrate 
descrise mai jos: 

• acordarea de atentie dimensiunilor sociale în planificarea urbană, prin: 
o Luarea în considerare în mod corespunzător a aspectelor menite să asigure egalitatea 

între sexe; 
o Luarea de măsuri pentru integrarea socială a diferitelor grupuri 

 

 
Obiectivul O1, „Minimizarea problemelor de circulabilitate si accesibilitate la nivelul zonei de 
actiune urbana pentru eficientizarea accesibilitatii si interconectarii obiectivelor de interes turistic 

pana in 2015” se indeplineste  
 in mod direct prin proiectele: 
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- P1: „Crearea de spaŃii publice urbane în municipiul Piatra NeamŃ, prin construirea unui pod şi a 
unei arii de parcări, în zona intersecŃiei PiaŃa Ştefan cel Mare, str. Orhei, bdul Dacia şi 
amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu” si  

- P2: „Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale - Curtea Domnească, în 
municipiul Piatra Neamt - prin amenajari urbanistice, amenajări ale circulaŃiilor pietonale şi 
carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane” 
 

prin crearea/ reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii urbane (pietonale, parcari, pod peste 
Cuejdi, platforme peste Cuejdi, deviere de retele de utilitati, amplificarea pietii monumentale cu o 
noua piata, extensie piata, amenajari de spatii verzi, dalaje fantini decorative, elemente de arta 
decorativa, iluminat decorativ al parcurilor, iluminatul stradal, mobilier urban”, realizandu-se 
urmatoarele activitati: 

- Un pod cu patru benzi  de circulaŃie şi trotuare care face legătura între PiaŃa Ştefan cel 
mare şi strada Orhei, deschidere 45,7 m; 

- Două platforme carosabile cu lungimea de 100 ml fiecare cu destinaŃie pentru parcări, 
locuri de joacă pentru copii, spaŃii verzi 

- Amenajarea străzilor Orhei şi dbul . Dacia  cu supralărgiri şi supraînalŃări 
- Amenajarea rampelor de acces pe pod 
- Devierea reŃelelor de utilităŃi afectate 
- Demolarea pasarelei pietonale existente 
- Amenajarea cadrului urban si istoric al Curtii Domnesti – Piata Libertatii prin dalaje noi, 

spatii verzi, mobilier urban nou, iluminat ornamental, lucrari de arta monumentala, 
marcare trasee turistice;  

- Protejarea si valorificarea Parcului Tineretului prin lucrari noi (iluminat ornamental, alei 
noi, scari noi); 

- Amplificarea pietii monumentale Stefan cel Mare cu o noua piata, extensie la Piata 
Libertatii, creata prin coborarea circulatiei rutiere sub o dala urbana. Aceasta dala va fi 
utilizata pentru amenajari de spatii verzi, dalaje fantini decorative, elemente de arta 
decorativa, care sa amplifice importanta Bisericii Sfantul Ioan, a Turnului lui Stefan cel 
Mare, Liceului Petru Rares a Muzeului de Istorie, toate, elemente urbane componente a 
acestui spatiu realizat “la nivel”;  

- Crearea de parcaje subterane pe doua nivele in zona pasajului rutier, dotate cu scari de 
acces, ascensoare elevatoare; 

- Valorificarea zonei  prin iluminatul decorativ al parcului, zonelor urbane, iluminatul 
stradal;  

- Amplificarea zonei muzeale prin amenajari de spatii verzi, mobilier urban in zona Pietii 
Libertatii, a extensiei Pietii Libertatii si alte zone limitrofe acestora;  

- Amenajarea intregului ansamblu de piete, parcuri, monumente istorice, amenajari muzeale 
ca un traseu turistic si cultural. 

 
Obiectivul O2, „Cresterea gradului de atractivitate a zonelor de petrecere a timpului liber si a 
obiectivelor turistice din zona de actiune urbana pentru comunitate, turisti si investitori, pana in 

2015” se indeplineste  
 in mod direct prin proiectul individual: 
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- P2: „Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale - Curtea Domnească, în 
municipiul Piatra Neamt - prin amenajari urbanistice, amenajări ale circulaŃiilor pietonale 
şi carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane” 

 
 si in mod indirect prin proiectul: 
- P1: „Crearea de spaŃii publice urbane în municipiul Piatra NeamŃ, prin construirea unui pod şi a 

unei arii de parcări, în zona intersecŃiei PiaŃa Ştefan cel Mare, strada Orhei, bulevardul Dacia şi 
amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu” si  

 
 
Obiectivul O3, „Eficientizarea interventiei administratiei publice in rezolvarea problemelor 
comunitare in zona de actiune urbana pana in 2015” se indeplineste  
 in mod direct prin proiectul: 
- P3: „Reabilitarea şi modernizarea spaŃiilor din strada Ştefan cel Mare nr.23 Piatra NeamŃ, 

pentru furnizarea unor servicii sociale” prin modernizarea unui centru de ingrijire comunitara si  
 In mod indirect prin proiectul: 
- P1: „Crearea de spaŃii publice urbane în municipiul Piatra NeamŃ, prin construirea unui pod şi a 

unei arii de parcări, în zona intersecŃiei PiaŃa Ştefan cel Mare, str. Orhei, bdul Dacia şi 
amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu” si  

- P2: „Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale - Curtea Domnească, în 
municipiul Piatra Neamt - prin amenajari urbanistice, amenajări ale circulaŃiilor pietonale şi 
carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane”, prin crearea premiselor unei 
infrastructuri adecvate solutiilor care rezolva problemele sociale. 

 
 
Prioritatile de dezvoltare ale PIDU,  

1. Decongestionarea traficului rutier si scaderea poluarii fonice si a aerului in zona de actiune 

urbana. 

2. Reabilitarea si crearea de spatii verzi si zone pietonale pentru petrecerea timpului liber, 

socializare si trafic turistic. 

3. Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele adulte defavorizate in vederea sustinerii 

dezvoltarii comunitare din zona de actiune urbana. 

prin implementarea proiectelor individuale amintite anterior,  satisfac in mod direct nevoile corelate 
cu rezultatele analizei economico-sociale si corelate cu proritatile de dezvoltare, identificate la nivelul 
zonei de actiune urbana: 

- Probleme de fluenŃă în creştere şi lipsa unui sistem de monitorizare şi de management al 
traficului; 

- Străzile care conectează magistralele orăşeneşti cu DN15 şi DN15C, ce traversează oraşul in 
zona centrala, nemodernizate, punând probleme de poluare, siguranŃă şi fluenŃă a 
traficului; 

- Strangularea traficului rutier în zona centrală; 
- Parte din infrastructura rutieră insuficient întreŃinută ; NefuncŃionalitatea şoselelor de 

centură; Lipsa unei strategii integrate care să ia în considerare siguranŃa traficului şi 
sănătatea publică (reducerea zgomotului şi îmbunătăŃirea calităŃii aerului); 

- Râul Cuejdi este neamenajat, cu efecte majore în special în zona centrală; 
- Albia pârâului Cuejdi afectează aspectul general şi împarte oraşul în două zone cu nivel 
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diferit de dezvoltare; 
- Infrastructură de agrement turistic insuficient dezvoltată in zona centrala; 
- SusŃinere financiară insuficientă a programelor de reabilitare a patrimoniului cultural;  
- Lipsa zone exclusiv pietonale şi culoare pentru biciclete în zona centrală;  
- Spatiu de parcare autovehicule în zona centrală insuficient; 
- Probleme de traversare a străzilor de către pietoni în zona centrală; 
- Teritoriul actual nu stimulează dezvoltarea economică; 
- Poluare a aerului în creştere, datorată traficului rutier şi sistemului de încălzire a 

locuinŃelor pe gaz metan in zona centrala;  
- Parcul central al orasului este slab amenajat; 
- SuprafaŃa verde pe cap de locuitor în zonele rezidenŃiale sub normele europeane; 
- ReticenŃa unor asociaŃii de proprietari de a prelua în îngrijire spaŃiile verzi reabilitate de 

către municipalitate in zona centrala; 
- Infrastructură de afaceri neadecvată in zona centrala; 
- Grad de activitate şi de ocupare scăzute in zona centrala;  
- Acces redus şi calitate redusă a serviciilor pentru afaceri; 
- Dotări şi servicii turistice de calitate medie insuficient  valorificate; 
- PosibilităŃi limitate de petrecere a timpul liber la dispoziŃia turiştilor in zona centrala; 
- Indicatoare de direcŃionare către obiectivele turistice insuficiente in zona centrala; 
- Drumurile de acces spre arealele turistice naturale nemodernizate in zona centrala; 
- Obiectivele culturale din zona centrală, care sunt simbol al municipiului si promotoare ale 

dezvoltării turismului, sunt neamenajte si necesită reabilitare; 
- ExistenŃa unor cartiere sărace în apropierea zonei centrale a oraşului; 
- Implicarea insuficientă a cultelor religioase în rezolvarea problemelor sociale din zona 

centrala; 
- InsuficienŃa locuinŃelor sociale in zona centrala; PercepŃie negativă în legătură cu 

posibilitatea de a găsi o locuinŃă bună la un preŃ rezonabil in zona centrala; 
- InsuficienŃa centrelor sociale specializate pentru categoriile defavorizate in zona centrala; 

InsuficienŃa participării reprezentanŃilor lor în planificarea şi furnizarea de servicii sociale; 
- Centrul de Îngrijiri Comunitare si Centrul de Plasament din zona centrală sunt sub 

standardele moderne, ca infrastructură si servicii; 
- Lipsa unor unităŃi spitaliceşti cu caracter socio – medical in zona centrala. 

 
 

 

Prezentam sistemul de codificare al PIDU, prin: 

- Tabel de corelare si 

- Schema logica  
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tabel  
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schema 


