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ORAŞE ÎNFRĂŢITE CU MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ

1. ALPHARETTA
TARA: STATELE UNITE ALE AMERICII
STAT: GEORGIA
DATA INFRATIRII: 17 MAI 2001
EVENIMENTE IMPORTANTE:
● Consiliul Mondial al Românilor
● Lucian Livescu (iniţiatorul relaţiei de înfrăţire) – Preşedinte al Comisiei Americano
– Române a Oraşelor Înfrăţite
● Informare către ambasada SUA referitoare la acţiunile primăriei în cadrul
programului “Sister Cities” – în 2004 nu figurăm în lista de oraşe înfrăţite a
Ambasadei
2. BEINASCO
TARA: ITALIA
DATA INFRATIRII: 26 NOIEMBRIE 2001
ACŢIUNI COMUNE:
● Proiectul de cooperare descentralizat (semnat la 27 .11.2001)
● Noiembrie 2002 – vizita la Piatra Neamţ a unei delegaţii italiene:
viceprimar pe
probleme de tineret şi sport, consilieri locali, preşedinţi de asociaţii culturale,
sportive şi umanitare
● Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ,
septembrie 2002
● Primarul Giuffrida Gilberto este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ
● Întâlnire trilaterală la Beinasco (trianulo sportiv împreună cu oraşul Manilva, cu
care s-a şi înfrăţit cu acest prilej) – iulie 2003 – 30 de copii sportivi de la şcolile
din oraş (5 sporturi)
● Corespondenţa între elevi de la şcolile din cele două oraşe – activitate realizată
prin intermediul Primăriei
● Vizita unei delegaţii din Beinasco, formată din directorul general al Primăriei din
Beinasco G.Chiantia, viceprimarul, Giuseppe Toscano şi directorul pe probleme
de cultură, sport, Enzo Borio, decembrie 2005
● În decembrie 2005 s-a semnat un Acord de Parteneriat între Primăria
BEINASCO şi Primăria PIATRA NEAMT pentru participarea la proiectul

●

●

“Promovarea ocupaţională pentru susţinerea tinerilor din Piatra Neamţ”; 14 tineri
proveniti din centre de plasament ale municipiului Piatra Neamt s-au specializat
in domenii ca tipografie, cantine si restaurante, ingrijire persoane varstnice, in
orasul Beinasco, in perioada octombrie-noiembrie 2006
infiintarea in 31 august 2006, la Beinasco, a bibliotecii „Nino Colombo”, care
cuprinde carti, ghiduri, dictionare, CD-uri cu informatii despre municipiul Piatra
Neamt, judetul Neamt si Romania, dar si literatura romana.
In municipiul Piatra Neamt au fost amenajate, dupa model italian, doua centre
Giovani pentru petrecerea timpului liber al elevilor din cartierul Maratei (la scoala
nr. 2) si Darmanesti (la scoala nr.5)

3. HLIBOCA
ŢARA: UCRAINA
DATA ÎNFRĂŢIRII: 10 IULIE 1992
EVENIMENTE:
● Forumul de cooperare româno – ucraineană ( 30 sept. – 1 oct. 2004 Baia Mare)
● Vizita delegaţiei Primarului( 2002)
● Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ,
septembrie 2002
● Primarul Simco Vasilievici Ivan este cetăţean de onoare al municipiului Piatra
Neamţ
● O delegaţie formată din 3 persoane a fost prezentă la Zilele Oraşului Piatra
Neamţ, 2005
● O delegaţie a fost prezentă la Zilele Oraşului Piatra Neamţ, 2006
4. KIRYAT MALACHI
ŢARA: ISRAEL
DATA ÎNFRĂŢIRII: 26 NOIEMBRIE 1992
● O delegaţie formată din 5(6) consilieri locali si dl. Secretar al municipiului Piatra
Neamt a fost prezentă in Israel, in perioada 10-18 iunie 2007.
● O delegaţie formată din 16 persoane din Israel, condusa de primarul Moti Malka,
a fost prezentă in Piatra Neamţ, in perioada 16-21 octombrie 2007. In 18
octombrie, la Primaria Piatra Neamt, a fost semnat un protocol de reconfirmare a
bunelor relatii stabilite intre municipalitatile noastre.
5. LOD
ŢARA: ISRAEL
DATA INFRAŢIRII: 1994
EVENIMENTE:
● schimburi sportive
● Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ,
septembrie 2002
● Primarul Levy Maxim este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ
6. MANILVA
ŢARA: SPANIA
DATA ÎNFRĂŢIRII: 27 NOIEMBRIE 2002
ACŢIUNI COMUNE:
● Proiectul ,,Maecenas" – octombrie 2002 (Spania)- proiect pentru tineri in
domeniul comunicarii, Manilva aplicant principal) – proiect neconcretizat

●
●
●

●

Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ,
septembrie 2002
Primarul Berenguer Emilio Lopez este cetăţean de onoare al municipiului Piatra
Neamţ
Editarea unei editii „bibliofile”, bilingve, cu proza si poezii ale copiilor de la Palatul
Copiilor din Piatra Neamt – lucrare prezentata la Zilele Europene ale Manilvei,
2003
Triaterala sportivă (împreună cu oraşul Beinasco, cu care s-a si infratit)

7. ORHEI
ŢARA: REP. MOLDOVA
DATA ÎNFRĂŢIRII: 1992
EVENIMENTE:
● 8 noiembrie –Ziua oraşului Orhei
● 13 octombrie Ziua Naţională a Vinului
● delegaţii,vizite, schimburi culturale , expozitii culturale
● schimburi culturale între cele două biblioteci regionale
● schimburi culturale la nivel de asociatii
● Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ,
septembrie 2002
● Primarul Şărban Ion este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ
● delegatii formate din reprezentanti ai Primariei orasului Orhei au fost prezente la
Zilele Oraşului Piatra Neamţ, 2005 si 2006
● delegaţii formate din reprezentanţi ai Primăriei şi consilieri locali au fost prezente
la Sărbătoarea Toamnei organizată în lunile octombrie2005 si 2006, la Orhei
● o delegatie formata din 150 de persoane din Republica Moldova a participat la
prima editie a Festivalului Vinului din luna octombrie 2006, la Piatra Neamt
● o delegatie formata din 10 persoane (viceprimar Vasile Ouatu, consilieri,
specialisti din Primarie si societati subordonate Consiliului Local) a participat la
Zilele orasului Orhei in luna noiembrie 2006
● o delegatie formata din 39 de persoane din Republica Moldova a participat la
sarbatoarea Zilei Nationale-1 decembrie 2007, la Piatra Neamt(5 oficialitati,
condusi de dl. Primar Ioan Stratulat, veterani si formatii artistice).
8. ROANNE
ŢARA: FRANŢA
DATA ÎNFRĂŢIRII: 1992
EVENIMENTE:
Cooperare în domeniile
● administratie publică, servicii publice – schimb de experienţă şi formare
profesională
● educaţie – formare profesională în cadrul programului Leonardo da Vinci al UE,
în parteneriat cu municipalitatea din Roanne şi Centre Formation dApprentis du
Roannaise
● protectie socială – acţiuni derulate la nivelul municipalităţilor şi al asociaţiilor de
prietenie “Piatra Neamt – Roanne” si Association “Les Roannais – Piatra Neamt”
● schimburi culturale, schimburi de carte, evenimente expozitionale, spectacole
artistice, activitati sportive pentru copii si tineret etc.
● Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ,
septembrie 2002
● Donaţii de autobuze
● Stagii de formare profesională pentru funcţionari şi medici

●
●

●

Primarul Nicolin Yves este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ
Donaţie de medicamente către municipalitatea din Piatra Neamţ, către centrele
socio- comunitare, de către asociaţiile de prietenie Association “Les Roannais –
Piatra Neamţ, 2005
13-18 aprilie 2008-proiectul „Objectif Roumanie” - un grup de tineri ciclisti ne-au
vizitat orasul-schimburi culturale, educationale si interumane.

Cooperarea dintre cele doua oraşe a implicat în egală măsură atât administraţia
publică locală din Piatra Neamţ şi Roanne, cât şi societatea civilă, instituţiile de
învăţământ şi cultura din cele două oraşe, precum şi centrele de plasament din Piatra
Neamt.
9. RIORGES
ŢARA: FRANŢA
DATA ÎNFRĂŢIRII: 1992
EVENIMENTE:
Cooperare în domeniile:
● administraţie publică, servicii publice
● protecţie socială – acţiuni derulate la nivelul municipalităţilor şi al asociaţiilor de
prietenie “Piatra Neamt – Roanne” si Association “Les Roannais – Piatra Neamt”
● schimburi culturale, schimburi de carte, evenimente expoziţionale, spectacole
artistice, activităţi sportive pentru copii şi tineret etc.
● Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ,
septembrie 2002
● Primarul Devis Roland este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ
10. MABLY
ŢARA: FRANŢA
DATA ÎNFRĂŢIRII: 1992
EVENIMENTE:
Cooperare în domeniile:
● administratie publică, servicii publice
● protecţie socială – acţiuni derulate la nivelul municipalităţilor şi al asociaţiilor de
prietenie “Piatra Neamţ – Roanne” şi Association “Les Roannais – Piatra Neamţ”
● Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ,
septembrie 2002
● Primarul Ladet Jean-Jacques este cetăţean de onoare al municipiului Piatra
Neamţ
11. VILLEREST
ŢARA: FRANŢA
DATA ÎNFRĂŢIRII: 1992
EVENIMENTE:
Cooperare in domeniile:
● administratie publica, servicii publice, schimburi culturale
● Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ,
septembrie 2002
● Primarul Derinck Michel este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ

12. BERGAMA
ŢARA: TURCIA
DATA ÎNFRĂŢIRII: (10 DECEMBRIE 1998 – Hotărârea Consiliului Local privind
infratirea) -29 noiembrie 2007
EVENIMENTE:
● 7-13 IUNIE 2004 – Festivalul Internaţional de la Bergama – la care s-a refuzat
invitatia datorita alegerilor
● Ambele Consilii Locale au hotărât înfrăţirea, dar nu a avut loc nici un contact
direct, deci Protocolul de Înfrăţire nu a fost semnat.
● în 2005, o delegaţie formată din 20 de copii, de la Palatul Copiilor, a fost
prezentă la Festivalul Internaţional de Folclor de la Bergama
● în 2006, o delegaţie formată din 20 de copii, de la Colegiul Tehnic „Gheorghe
Cartianu”, a fost prezentă la Festivalul Internaţional de Folclor de la Bergama
● In 2007, o delegatie formata din 20 de elevi ai Colegiului National
de Informatica, insotiti de cadre didactice si domnul viceprimar
Vasile Ouatu, a fost prezenta la Festivalul International al Copiilor,
intre 19-24 aprilie.
● 28 nov-2 decembrie 2007, o delegatie formata din 5 oficialitati ale
Primarie Bergama, in frunte cu primarul Rasit ÜRPER, a vizitat

orasul Piatra Neamt, ocazie cu care a fost semnat si
protocolul de infratire intre municipalitati.

ORAŞE CU CARE COLABORAM, DAR NU S-AU INCHEIAT
INCA PROTOCOALE DE INFRATIRE CU MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ

1. MARGHERITA DI SAVOIA
ŢARA: ITALIA
DATA ÎNFRĂŢIRII: nu suntem înfrăţiţi
EVENIMENTE IMPORTANTE:
● vizita unei delegaţii de 10 persoane, formată din 3 oficialităţi primarul, Salvatore
Camporeale şi viceprimarii, Giuseppe Barra şi Ruggerio Laruccia ) şi 7 oameni
de afaceri
2. LUGANO
ŢARA: ELVEŢIA
DATA INFRAŢIRII: nu suntem înfrăţiţi
EVENIMENTE IMPORTANTE:
● vizita din 2003, la iniţiativa conslierului Vasile Bălan
● donaţie de 5000 Fr. Pentru Fundaţia de Scleroză Multiplă din Piatra Neamţ
● burse acordate funcţionarilor publici: Ioana Agatha Filimon, master la
Universitatea din Lugano

3. AMSTELVEEN
ŢARA: OLANDA
DATA INFRAŢIRII: nu suntem înfrăţiţi
EVENIMENTE IMPORTANTE:
● vizita echipei de volei feminin „Unic” Piatra Neamt, condusa de sponsorul
principal, viceprimarul municipiului Vasile Ouatu, la Primaria orasului
Amstelveen, cu ocazia meciului din optimile Cupei Confederatiei Europene cu
echipa locala AMVJ Amstelveen (17 ianuarie 2007) si vizita echipei olandeze
impreuna cu Brian de Haas, conducătorul delegatiei, la Primaria municipiului
Piatra Neamt, cu ocazia returului -24 ianuarie 2007.
4. KUTAISI
ŢARA: GEORGIA
Oraşul Kutaisi, al doilea ca mărime din Georgia, ar putea deveni oraş înfrăţit cu
Piatra Neamţ. Propunearea a venit din partea ambasadorului României la Tbilisi, Dan
Mihai Bârliba, romaşcan de origine. Acest oraş este un cunoscut centru cultural - prin
universităţile pe care le găzduieşte - dar şi sportiv. Primarul oraşului este Nugzar
Shamugia.

Proiecte prioritare
Obiective
 Lărgirea colaborărilor în domeniul administraţiei pentru a realiza
noi schimburi între funcţionari cu scopul facilitării adaptării
administratiei locale la condiţiie impuse de UE;
 Noi colaborări ce ar determina cunoaşterea realităţilor şi
caracteristicilor poporului român pentru a fi mai uşor asimilat,
integrat din punct de vedere cultural, istoric, economic, etc în
rândul popoarelor Uniunii Europene.
Proiecte în derulare
 În decembrie 2005 s-a semnat „Protocolul de parteneriat privind
dezvoltarea relaţiilor între structurile administraţiei publice din
Piatra Neamţ (Primăria) şi structurile similare din Beinasco”.

