
PIATRA NEAMT
PREZENTARE 

GENERALA



Piatra Neamţ are o populatie de 
126,000 locuitori, fiind impartit in 
cateva cartiere.

Orasul este localizat la
350 km nord de 
capitala tarii Bucuresti, 
in regiunea istorica 
Moldova. Cel mai 
apropiat aeroport se 
afla la Bacău, situat  la
60 km sud. Calea ferata 
numarul 509  face 
legatura intre Piatra 
Neamt  si  Bucuresti sau
Iaşi iar Drumul National 
DN15  face legatura cu 
orasul Bacau  (de acolo
DN2 face legatura cu 
Bucuresti),  Iasi, 
Suceava si  Târgu 
Mureş.

LOCALIZARE



Situat la limita exterioara a Carpatilor 
Orientali, municipiul Piatra Neamţ se afla la 
46o56’ latitudine nordica si 20o20’ latitude 
estica.

Piatra Neamţ este asezat in Valea raului 
Bistriţa, fiind incercuit de munti  - Pietricica 
(590 m), Cozla (679 m), Cernegura (852 m), 
Bâtca Doamnei (462 m) si  Cârloman (617 
m),  la o altitudine medie de  345 m. Orasul 
beneficiaza de toate avantajele unei clime 
blande si unice.



Piatra Neamt se bucura de avantajele unui 
climat temperat continental cu veri scurte, 
placute si racoroase, toamne lungi, linistite si 
romantice, ierni blande, lipsite de ger, dar cu 
foarte multa zapada, avand o temperatura medie 
anuala de  8,4 °C (47,12°F). 

Se fac simtite vanturile de vest si nord-
vest dar forta lor este diminuata de 
relieful montan. 



ISTORIE- MONUMENTE

Zona Piatra Neamt este una dintre cele mai 
vechi asezari omenesti din Romania. Cele mai 
vechi izvoare ale civilizatiei umane pe actualul 
teritoriu al orasului dateaza din Paleolitic, 
aproximativ 100.000 de ani i.Hr. 

Cercetarile arheologice din imediata apropiere 
a orasului au scos la iveala ruinele unei mari 
cetati dacice, Petrodava, mentionata in 
scrierile sale de Ptolemeu, in secolul al lI-lea.
Chiar daca existenta unui lider local nu a fost 
dovedita, istoricii tind sa  creada ca centrul 
politic al Regatului lui Dicomes a fost chiar la 
Petrodava. 



A fost fondat in 1498-1499 de 
catre Stefan cel Mare si este 
compus din Biserica Domneasca 
Sf. Ioan Botezatorul, construita 
din piatra in stilul arhitectural 
moldovenesc, turnul inalt de 19 
m si ramasite ale Curtii Domnesti 
(pereti si incaperi subterane ce 
au fost transformate in muzeu, 
langa Colegiul National “Petru 
Rares”).

Complexul Medieval - 
Piatra Neamt (centru)



Construit in anul 1499, 
turnul face parte din 
Complexul Medieval si a 
devenit simbolul orasului. 

Turnul lui Stefan cel Mare



A fost infiintat in ultimii ani chiar in 
subsolurile vechii constructii 
medievale, intr-o zona descoperita 
in urma cercetarilor arheologice 
din perioada 1954-1957, din 
vecinatatea Colegiului National 
“Petru Rares”. 

Muzeul “Curtea 
Domneasca”

O parte din obiectele descoperite aici sunt expuse (caramizi, fragmente de 
aqueduct, obiecte de ceramica, sculpturi etc.) impreuna cu un bogat material 
ilustrativ. 



 Muzeul de Istorie 
Este situat în Piatra Neamţ, str.  M.Eminescu nr.10.
A fost înfiinţat în 1934 de preotul Constantin Mătasă . Deţine 
importante colecţii arheologice din epoca bronzului şi geto-
dacice.

Muzeul de artă eneolitică Cucuteni  deschis în iunie 2005, deţine 
cea mai variată şi bogată colecţie Precucuteni-Cucuteni. Clădirea a 
fost ridicată în anii 1928-1930 de constructorul Carol Zani şi 
ornamentată de sculptorul Vincenzo Puschiasis. 

Muzeul de Artă este situat în Piatra Neamţ, Piaţa Libertăţii nr.1.
A fost organizat în 1980. Deţine colecţii de pictură, grafică, sculptură 
şi tapiserie semnate de artişti plastici locali sau de renume naţional: 
Ion Ţuculescu, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Lascăr Vorel ş.a.



Sinagoga din lemn

Biserica “Precista”Palatul Copiilor

Teatrul 
Tineretului



TIMP LIBER

Piatra Neamt este punctul de plecare catre 
cele mai importante destinatii turistice ale 
judetului: Muntele Ceahlau, Lacul Rosu, 
Cetatea Neamt, Parcul National Vanatori, 
Muzeul Tarpesti, manastirile din Neamt.



Strandul Municipal

 Odata cu reabilitarea bazinelor de inot si a 
spatiilor verzi, au fost construite noi obiective, 
cum ar fi terenurile de sport (tenis, baschet, volei, 
fotbal) sau skate park-ul. 

Investitiile vor continua cu 
constructia unui teren  de sport 
acoperit.



In Piatra Neamt sunt 
amenajate terenuri 
profesionale, acoperite 
sau in aer liber, de tenis, 
baschet, volei si fotbal.

Clubul de Calarie din Piatra Neamt a organizat 
 evenimente ca: Cupa Dunhill, Cupa Volvo  si 
doua Cupe Balcanice. Clubul  organizeaza 
cursuri  de calarie, precum si demonstratii 
pentru grupuri organizate.  



Evenimentele culturale din Piatra Neamt atrag 
foarte multi turisti din toate zonele tarii:
-  Zilele Orasului Piatra Neamt, la sfarsitul lui iunie;
- Vacante Muzicale la Piatra Neamt;
- Festivalul International de Folclor Piatra Neamt, 1-8 August 
(in fiecare an impar)
- Festivalul Toamnei, inceputul lunii octombrie 
- Festivalul Vinului, sfarsitul lui octombrie 



- 'Sadoveniana',  in luna noiembrie;
- Festivalul de Traditii (Sarbatorile de Iarna), Piatra 
Neamt, in luna decembrie
- Festivalul de Teatru Yorick , Piatra Neamt, 
dedicat trupelor de actori amatori;
-  Festivalul Minoritatilor din judetul Neamt;
- Targul Mesterilor Populari, in luna iulie.



Instalatie de transport pe cablu si infrastructura turistica 
pe muntele Cozla – Piatra Neamt

  Oferind o priveliste panoramica a 
orasului, telegondola va face posibil 
transportul catre partiile de schi, dar 
si catre celalte puncte de atractie de 
pe muntele Cozla, fiind un obiectiv 
turistic ce va putea fi valorificat 
indiferent de anotimp.

Lucrarile au inceput in august 2006 si se 
vor finaliza in 2007.



Statia de plecare 

Statia de sosire



Partia de schi va avea un telescaun cu o 
capacitate de 1200 de persoane/ora, 
centru pentru servicii si inchiriere 
echipament sportiv. 



Traseu turistic pe muntele 
Pietricica

Drumul de acces va avea o lungime 
totala de 2,1 Km si va fi prevazut cu 
scari de urcare si coborare de cate max 
10 trepte.

In varful muntelui, va fi construit un 
restaurant rotativ . De-a lungul traseului 
vor fi amplasate banci si terase 
belvedere.



Descoperiti frumusetile orasului Piatra Neamt !

Pentru informatii suplimentare, 
va rugam sa vizitati

www.primariapn.ro
http://www.bibgtkneamt.ro/CITNOU/piatraneamt_en.htm
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