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Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar – Lider de parteneriat, a 

semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020 contractul de finanțare pentru 

proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 

de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” „,Cod SMIS 2014+ 145313, în data de 13 iulie 

2021. 

Obiectivul proiectului este pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 

la nivelul Regiunii Nord-Est pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură. 

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, respectiv de la data 18.04.2019 până la 

31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 31.12.2022 iar valoarea totală a 

Contractului de Finanțare este de 52.450.999,31 lei, din care valoare eligibilă 49.756.074,03 lei. 

În calitate de partener, Municipiul Piatra Neamț va primi finanțare nerambursabilă în valoare de 

7.604.273,24 lei, din care valoare eligibilă 7.187.302,00 lei, pentru elaborarea documentațiilor 

tehnico-economice în vederea pregătirii proiectului ,,Creșterea performanțelor transportului public 

prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate din 

Municipiul Piatra Neamț”, urmând ca în momentul lansării apelurilor aferente perioadei de 

programare 2021-2027, documentațiile să fie pregătite, astfel încât finanțarea pentru implementarea 

proiectelor de infrastructură să se obțină cât mai repede. 

Informații suplimentare se pot obține accesând link-ul: https://www.adrnordest.ro/10-milioane-de-

euro-finantare-nerambursabila-pentru-pregatirea-proiectelor-de-infrastructura-in-regiunea-nord-est/ 
nivelul regiunii Nord-Estrea totală a proiectului (lei): 52.450.999,31 lei 
țării UE (lei): 42.292.662,95 lei 

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 
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