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INTRODUCERE
Motivare privind revizuirea SDLI/SIDU
Având în vedere faptul că:
 ”Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada de
programare 2014-2020” a fost realizată în perioada aprilie 2014–februarie 2015 și actualizată, în
conformitate cu documentele programatice lansate de MDRAPFE, după finalizarea acesteia,
în perioada mai-octombrie 2016;
 Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor de
dezvoltare urbană, în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU), care
abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe.
SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de
dezvoltare urbană.
 Necesitatea revizuirii SIDU în funcție de cerințele impuse de Documentul de Implementare a
Dezvoltării Urbane Durabile – Axa prioritară 4 a POR 2013-2020 (DCI), varianta finală,
publicată în luna mai a.c. este dată de modificările și completările aduse acestui document
programatic, față de versiunile anterioare, cea în consultare (iulie 2016) și varianta finală
(ianuarie 2017);
 Varianta finală a DCI, document în funcție de cerințele căruia este verificată admisibilitatea
și eligibilitatea SIDU, a fost aprobată prin Ordinul nr.3045/18.05.2017, emis de către
MDRAPFE.

CONȚINUTUL STRATEGIEI
 SECȚIUNEA I PROFILUL LOCALITĂȚII













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

DEZVOLTARE URBANĂ ȘI TERITORIALĂ
DATE DEMOGRAFICE
INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ A MUNICIPIULUI
MEDIU
ÎNVĂȚĂMÂNT
SĂNĂTATE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TURISMUL ȘI POTENȚIALUL TURISTIC
ECONOMIA
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
ANALIZA SWOT PE DOMENII
CONCEPTUL “ORAȘ INTELIGENT”

 SECȚIUNEA II STRATEGIA DE DEZVOLTARE



CAP. 13
CAP. 14

CONTEXTUL STRATEGIC ȘI PROGRAMATIC
STRATEGIA DE DEZVOLTARE - VIZIUNE ȘI OBIECTIVE

 SECȚIUNEA III FIȘE DE PROIECTE


ANEXE

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
VIZIUNE SI OBIECTIVE
 VIZIUNEA DE DEZVOLTARE:
PIATRA NEAMȚ – un oraș inteligent, un oraș al soluţiilor ecologice, având ca principal motor al dezvoltării în
această direcţie exploatarea potenţialului turistic, prin valorificarea durabilă a resurselor umane și naturale

 OBIECTIVUL STRATEGIC 1. DEZVOLTAREA ȘI REGENERAREA URBANĂ A MUNICIPIULUI
PIATRA NEAMŢ
 OBIECTIVUL STRATEGIC 2. NATURA ȘI COMUNITATEA – INTEGRAREA CAPITALULUI NATURAL
ȘI UMAN ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI A CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII ÎN
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
 OBIECTIVUL STRATEGIC 3. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ ȘI
DEZVOLTAREA UNUI TURISM DURABIL, ÎN ACORD CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
 OBIECTIVUL STRATEGIC 4. PIATRA NEAMȚ, ORAȘ INTELIGENT - IMPLEMENTAREA MISIUNII

SMART CITY

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
OBIECTIVE
 OBIECTIVUL STRATEGIC 1 - DEZVOLTAREA ȘI REGENERAREA URBANĂ A MUNICIPIULUI
PIATRA NEAMŢ
 Obiectiv specific I. - Creșterea calității vieții urbane





I. 1. Scăderea consumului anual specific de energie finală în iluminatul public
I. 2. Scăderea consumului de energie finală în clădirile publice
I. 3. Creșterea energiei produse din surse regenerabile
I. 4. Numărul clădirilor beneficiare de investiții privind energia regenerabilă

 Obiectiv specific II. – Promovarea mobilității urbane durabile, prin dezvoltarea transportului





II. 1. Infrastructura nouă/modernizată, dedicată transportului nemotorizat
II. 2. Infrastructura modernizată/reabilitată pentru transportul public local ecologic
II. 3. Restructurare spațiu urban, cu accent pe îmbunătățirea facilităților oferite pietonilor
II. 4. Creșterea numărului de pasageri transportați în transportul public în comun

 Obiectiv specific III. – Dezvoltarea sistemului social și de sănătate




III. 1. Eficientizarea serviciilor sociale prin realizarea de parteneriate sau activități de voluntariat
III. 2. Dezvoltarea sistemului de formare vocațională
III. 3. Infrastructura de sănătate modernizată/reabilitată/dotată

 Obiectiv specific IV- Creșterea calității infrastructurii educaționale până în anul 2023, pentru
învățământul gimnazial, liceal, profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții




IV. 1. Infrastructura educațională prescolară modernizată/reabilitată
IV. 2. Infrastructura educațională gimnazială modernizată/reabilitată
IV. 3. Infrastructura educațională pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții,
modernizată/reabilitată

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
OBIECTIVE
 OBIECTIVUL STRATEGIC 2. NATURA ȘI COMUNITATEA – INTEGRAREA CAPITALULUI NATURAL
ȘI UMAN ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI A CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII ÎN
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
 Obiectiv specific I. Creşterea calităţii aerului din municipiul Piatra Neamţ





I. 1. Crearea/modernizarea zonelor pietonale din zona centrală, cu scopul reducerii emisiilor de CO2
I. 2. Operațiuni implementate, destinate reducerii emisiilor de CO2
I. 3. Creșterea suprafeței spațiilor verzi amenajate/modernizate

 Obiectiv specific II. Reducerea birocraţiei în instituţiile publice din municipiul Piatra Neamţ





II. 1. Reducerea timpului de răspuns la solicitările cetățenilor
II. 2. Implementarea de sisteme tip tel-verde
II. 3. Crearea de ghișee unice, fizice pentru anumite categorii de servicii furnizate într-un anumit areal
II. 4. Crearea de puncte mobile de colectare a documentelor

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
OBIECTIVE


OBIECTIVUL STRATEGIC 3. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ ȘI
DEZVOLTAREA UNUI TURISM DURABIL, ÎN ACORD CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

 Obiectiv specific I. Creșterea atractivității orașului și a numărului de turiști, prin valorificarea și
promovarea turismului



I. 1. Creșterea numărului anual de turiști/durata medie de ședere
I. 2. Modernizarea/reabilitarea arealelor cu potențial turistic de pe raza municipiului Piatra Neamț, precum și
a locațiilor care oferă spații de agrement pentru turiști

 Obiectiv specific II. Creșterea investițiilor în turism, prin dezvoltarea activităților specifice și
promovarea orașului, ca brand turistic


II. 1. Promovarea parteneriatelor public/private și acordarea de facilități investitorilor, în activități turistice

 Obiectiv specific III. Creșterea valorii investițiilor private din municipiul Piatra Neamț
 Obiectiv specific IV. Creșterea accesului cetățenilor la infrastructura publică și la patrimoniul cultural al
orașului

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
OBIECTIVE
 OBIECTIV STRATEGIC 4: PIATRA NEAMȚ ORAȘ INTELIGENT - IMPLEMENTAREA MISIUNII
SMART CITY
 Obiectiv specific I. Modernizarea serviciilor publice, prin dezvoltarea de aplicații de e-guvernare și
integrarea într-o rețea urbană





I. 1. Creșterea numărului de servicii oferite prin intermediul internetului
I. 2. Extinderea ariei de servicii publice oferite cetăţenilor, prin intermediul tehnologiei informaţiei
I. 3. Derularea de campanii de informare și educare în masă a cetăţenilor privind e-guvernarea şi serviciile
oferite prin intermediul mijloacelor electronice
I. 4. Majorarea procentului persoanelor care utilizează internetul pentru a interacţiona cu autorităţile publice

 Obiectiv specific II. Crearea unei infrastructuri inteligente care să furnizeze date critice pentru toate
utilitățile orașului




II. 1. Introducerea standardelor de calitate (indicatorilor de performanţă) în baza cărora serviciile comunitare
de utilităţi publice să poată fi monitorizate şi evaluate
II. 2. Adoptarea unor proceduri şi mecanisme specifice pentru monitorizarea şi evaluarea performanţelor
serviciilor comunitare de utilităţi publice

 Obiectiv specific III. Crearea unui sistem inteligent de monitorizare a datelor de mobilitate


III. 1. Eficientizarea monitorizării datelor prin crearea unui sistem electronic unitar de monitorizare

 Obiectiv specific IV. Creșterea numărului de turiști atrași prin mijloace de promovare electronică, până
în 2023




IV. 1. Creșterea numărului de portaluri specializate ale turoperatorilor, ale agențiilor de turism și ale altor
entități cu interese în domeniul turismului, care reunesc serviciile de rezervare și vânzare propriu-zisă cu cele
de informare
IV. 2. Creșterea numărului de sisteme electronice de plată pe internet

OBIECTIV SPECIFIC

MASURI

PORTOFOLIU PROIECTE

I.1. Imbunatatirea mediului urban

I. Cresterea calitatii vietii
umane

I.2. Cresterea eficientei energetice şi
promovarea energiilor alternative

PROIECTE PROPUSE

•
Construirea de locuinte pentru tineri în
regim de inchiriere, pe strada Nufarului
•
Constructia/modernizarea pasajelor
pietonale/comerciale
•
Inlocuirea acoperisurilor de azbociment ale
locuintelor multifamiliale pentru blocurile din municipiul
Piatra Neamt
•
Reabilitarea termica - cladiri rezidentiale, blocuri •
Reabilitarea termica a cladirilor
de locuinte;
publice – unitati de învatamant:

•
Reabilitarea şi modernizarea
cladirilor publice - unitati de
invatamant:

•

1. Colegiul National de Informatica

1. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”

•
Reabilitare şi modernizare Cladire
administrativa, Corp A şi B - Consiliul Judeţean Neamt

2. Liceul de arta ”Victor Brauner”

2. Gradinita cu program prelungit
”Veronica Filip”

•
Reabilitare şi modernizare Centrul Militar
Judetean - Cladire administrativa - Corp 3 - Consiliul
Judetean Neamt

3. Gradinita cu program prelungit ”Spiru
Haret”

3. Cresa Maratei

•
Reabilitare şi modernizare Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţa ”Petrodava” al jud. Neamţ Serviciul Protecţie Civila - Cladire administrativa - Corp
A- Consiliu Judeţean Neamţ

4. Gradinita cu program prelungit nr.12

4. Liceul Tehnologic Economic
Administrativ (Corp B)

•
Extinderea și modernizarea sistemului de
iluminat public din Municipiul Piatra Neamt

5. Gradinita cu program prelungit nr.2

4. Scoala Gimnaziala ”Nicu Albu”

•
Valorificarea energiilor verzi, regenerabiledotarea cu panouri fotovoltaice si alte surse de
producere a energiei regenerabile a sistemului de
iluminat și a clădiriilor de interes public

6. Scoala Gimnaziala ”Elena Cuza”

5. Scoala Gimnaziala nr.8

Reabilitarea/consolidarea cladirii CMI URBAN

•
Realizarea unei capacitati de producere a energiei
termice prin valorificarea resursei de energie
7. Colegiul National ”Petru Rares”
regenerabila la Sala Sporturilor din municipiul Piatra
Neamt
8. Gradinita cu program normal nr.19
9. Gradinita cu program prelungit nr.6
10. Gradinita cu program normal nr.13
11. Gradinita cu program normal nr.7 a
Scolii Gimnaziale nr.3 și sala de sport
12. Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu”
13. Colegiul Tehnic de Transporturi
14. Liceul cu program sportiv
15. Colegiul National ”Gheorghe Asachi ”
16. Gradinita cu program prelungit nr.5
17. Gradinita cu program prelungit nr.10
18. Gradinita cu program normal Ocol
19. Gradinita cu program prelungit ”Floare
de Colț”
20. Scoala Gimnaziala nr.3
21. Scoala Gimnaziala nr.11
I.3 Dezvoltarea infrastructurii și a
serviciilor edilitare

I.4. Conservarea, restaurarea si
protectia, patrimoniului istoric si
cultural

•
Extinderea și modernizarea retelei pluviale din
Municipiul Piatra Neamt
•
Program multianual de intretinere și reparatii a
infrastructurii rutiere
• Restaurarea, consolidarea, protectia si
conservarea monumentelor istorice si culturale aflate
in lista de monumente apartinand municipiului Piatra
Neamt, precum si cele apartinand altor institutii aflate
pe teritoriul administrativ al municipiului
• Reabilitare si modernizare Muzeul de Stiinte
Naturale Piatra Neamt- Consiliul Judetean Neamt

6. Scoala Gimnaziala ”Daniela Cuciuc”
7. Scoala Gimnaziala nr.2
8. Scoala Gimnaziala nr.7 Valeni
9. Scoala Gimnaziala nr.5

PORTOFOLIU PROIECTE
OBIECTIV SPECIFIC

MASURI

PROIECTE PROPUSE
•

Piata Stefan cel Mare – zona pietonala

•
Reorganizarea coridorului principal de
mobilitate urbana pe axa est-vest (b-dul Decebal, P-ta
Kogalniceanu, b-dul Traian)
•
Regenerarea urbana a coridorului secundar de
mobilitate pe axa est-vest (b-dul 9 Mai, strada Dimitrie
Leonida, strada Bistritei)
•
Amenajare spatiilor de parcare din municipiul
Piatra Neamt
•

Modernizare strada Fermelor

•
Modernizarea arterelor alternative la
coridoarele est-vest și nord-sud
II. Promovarea mobilitatii urbane
durabile prin dezvoltarea
transportului ecologic pana in anul
2023

II. 1 Asigurarea unui grad de
mobilitate si accesibilitate ridicat

•
Imbunatatirea accesului in zone periurbane –
Ciritei (strada Ion Ionescu de la Brad) si modernizarea
infrastructurii
•
Imbunatatirea accesului in zone periurbane –
Valeni (Aleea Brazilor, strada Gheorghe Asachi) si
modernizarea infrastructurii
•
Imbunatatirea accesului în zone periurbane –
Doamna (Aleea Tiparului, strada Batca Doamnei) si
modernizarea infrastructurii

• Implementare sistem management
inteligent al traficului
• Implementare sistem e-ticketing

• Implementare sistem bike-sharing
• Implementarea unei politici de parcare
la nivelul municipiului
• Reconfigurarea si reorganizarea
sistemului de transport public
• Regenerare urbana strada Mihai
Eminescu – zona de promenada si
transport alternativ
• Accesibilitate eco intre zona de nord si
zona centrala: strada Petru Rares, strada
Dacia si strada Orhei
• Reconfigurare urbanistica a
constructiei hidrotehnice a raului Cuejdiu
• Pasaj pietonal si velo în Piata Mihail
Kogalniceanu

•
Amenajarea coridoarelor pietonale si semipietonale

• Modernizare coridor integrat de
mobilitate est-vest – b-dul Mihai Viteazul

•
Achizitia de mijloace de transport electriceautobuze electrice

• Modernizarea infrastructurii de
mobilitate in zona Ocol
• Modernizarea si dotarea autobazei
Troleibuzul SA
Modernizarea statiilor de redresare prin
automatizare completa

• Reabilitarea retelei de contact pentru troleibuze
• Modernizarea statiilor de asteptare

OBIECTIV SPECIFIC

PORTOFOLIU PROIECTE
MASURI

III.1. Imbunatatirea infrastructurii si
a serviciilor sociale
III. Dezvoltarea sistemului social si de
sanatate

III.2. Imbunatatirea infrastructurii si
a serviciilor de sanatate

IV.1. Imbunatatirea infrastructurii
educationale
IV. Cresterea calitatii infrastructurii
educationale pana in anul 2023
pentru invatamantul prescolar,
gimnazial, liceal si invatarea pe tot
parcursul vietii

IV.2. Cresterea accesului la servicii
educationale

IV.3. Cresterea accesului la servicii si
infrastructura sportiva

PROIECTE PROPUSE

• Centru social de sprijin pentru persoane varstnice
• Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile
defavorizate din Municipiul Piatra Neamt (adapost de
noapte)
• Reabilitare şi modernizare Complex ”Elena Doamna” Constructie pentru asistenta sociala - Corp A- Consiliul
Judetean Neamt
• Modernizare si dotare Centrului de zi Castani
• Reabilitarea si dotarea Centrului Social Impreuna
• Reabilitarea/modernizarea cladirii - camin a
Colegiului Tehnic de Transporturi in unitati locative
Reabilitarea/extinderea unui centru multifunctional in
zona Subdarmanesti
• Reabilitare si modernizare - Spitalul Judetean de
Urgenta P. Neamt (4 pavilioane) Consiliul Judetean
Neamt
Reabilitarea/modernizarea infrastructurii serviciilor de
sanatate si cresterea gradului de acces la servicii de
sanatate de baza (centre de permanenta, cabinete
scolare)
• Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, Colegiului
National Calistrat Hogas (corp B) din municipiul Piatra
Neamt
• Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea
cladirilor, a Colegiului Tehnic Forestier din municipiul
Piatra Neamt
• Reabilitarea si modernizarea cladirilor publice unitati de invatamant:
1. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”
2. Gradinita cu program prelungit ”Veronica Filip”
3. Cresa Maratei
4. Liceul Tehnologic Economic Administrativ (Corp B)
4. Scoala Gimnaziala ”Nicu Albu”
5. Scoala Gimnaziala nr.8
6. Scoala Gimnaziala ”Daniela Cuciuc”
7. Scoala Gimnaziala nr.2
8. Scoala Gimnaziala nr.7 Valeni
9. Scoala Gimnaziala nr.5
• Amenajarea/modernizarea de centre after-school,
gradinite cu program prelungit si crese in municipiul
Piatra Neamt
• Campanii de informare, constientizare si
implementarea de programe pentru elevi si tineri
Educatie pe timpul verii
• Program multianual de intretinere/ reabilitare
infrastructura sportiva

PRIMARIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT
Str. Ştefan cel Mare nr.6-8, cod 610101
Tel: 004 0233 218991
Fax: 004 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro
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