
  





    Vă invităm să luaţi parte la conferinţa de presă ce va avea loc
00

în data de 12 iulie 2010, ora 14 , la sediul P rimăriei Municipiului

Piatra Neamţ.
    Tema conferinţei de presă este proiectul  ,,Modernizare strada

Petru Movilă din Municipiul P iatra Neamţ care asigură singura ieşire
din oraş spre zona de nord-vest a judeţului Neamţ”, cod SMIS 1015.

INVITAŢIE CONFERINŢA DE PRESĂ

www.inforegio.ro

GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEI   
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
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MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA  NEAMÞ 

CARE ASIGURÃ SINGURA IEªIRE DIN ORAª SPRE ZONA DE 
NORD VEST A JUDEÞULUI NEAMÞ, cod SMIS 1015

La data de 03.12.2009, s-a incheiat  Contractul  de Finanþare nr. 603, între MINISTERUL 
DEZVOLTÃRII REGIONALE ªI TURISMULUI prin Organismul Intermediar pentru Programul 
Operaþional Regional 2007-2013 – AGENÞIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ NORD-EST ºi 
unitatea administrativ-teritorialã MUNICIPIUL PIATRA NEAM  , pentru acordarea unei finanþãri Þ
nerambursabile cu scopul implementãrii proiectului nr. 1015 intitulat “ Modernizare str. Petru Movilã 
din municipiul Piatra Neamþ care asigurã singura ieºire din oraº spre zona de nord-vest a judeþului 
Neamþ”.

Obiectivul general al investiþiei este reprezentat de modernizarea infrastructurii de transport locale în 
municipiul Piatra Neamþ, în vederea fluidizãrii traficului urban ºi de tranzit, reducerii timpului de 
transport ºi a costurilor de carburanþi auto, scãderii poluãrii fonice ºi cu noxe ºi creºterii siguranþei 
rutiere.
Obiectivul specific al investiþiei este modernizarea strãzii Petru Movilã din municipiul Piatra Neamþ, în 
lungime de 1,8 km, prin lãrgirea de la 2 la 4 benzi de circulaþie, reabilitarea ºi modernizarea 
sistemului de canalizare pluvialã din corpul drumului.

Conform obligaþiilor asumate prin acest contract, Primaria Piatra Neamþ a derulat pânã în acest 
moment trei dintre etapele necesare implementãrii efective a proiectului, ºi anume: semnarea 
contractului pentru serviciile de consultanþã pentru managementul de proiect- contract nr. 
10862/17.03.2010, prestator SC Ancoradi Grup SRL ; semnarea contractului pentru asistenþã 
tehnicã – supraveghere de cãtre inspectorii de ºantier - contract nr. 12189/26.03.2010, prestator SC 
Conin SRL ; semnarea contractului pentru servicii de publicitate aferente proiectului - contract nr. 
12835/31.03.2010, prestator SC Rodotex SRL.

Valoarea totalã a proiectului: 16 978 836, 23 lei

Perioada de implementare a proiectului: 20 luni

05.05.2010

Adresa:
Primãria Piatra Neamþ
Str. ªtefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamþ, Judeþul Neamþ
Tel. 0233 218 991, Fax 0233 215 374
e-mail: infopn@primariapn.ro
www. primariapn.ro 
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MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ
CARE ASIGURÃ SINGURA IEÞIRE DIN ORAÞ SPRE ZONA DE

NORD VEST A JUDEÞULUI NEAMÞ, cod SMIS 1015

Obiectivul general al acestui proiect finanþat din fonduri europene nerambursabile este reprezentat 
de modernizarea infrastructurii de transport locale în municipiul Piatra Neamþ în vederea fluidizãrii 
traficului urban, facilitãrii accesului catre zonele de interes regional (vestul judeþului þi Ardeal, 
respectiv Bacau þi sudul Moldovei, via Piatra Neamþ) þi diminuarii disparitaþilor intra-regionale, prin 
creþterea mobilitaþii forþei de munca þi stimularea competitivitaþii agenþilor economici la nivel 
regional. 

Obiectivul specific al investiþiei este dat de modernizarea strãzii Petru Movilã din municipiul Piatra 
Neamþ, în lungime de 1,8 km, prin lãrgirea de la 2 la 4 benzi de circulaþie, reabilitarea þi 
modernizarea sistemului de canalizare pluvialã din corpul drumului.

Beneficiarii proiectului sunt participanþii la trafic din Piatra Neamþ ºi cei care tranziteaza oraþul, 
locuitorii din aceasta zona a oraþului traversata de strada Petru Movila, agenþii economici din 
Municipiul Piatra Neamþ, orasul Bicaz þi localitaþile limitrofe, turiþtii care viziteaza zonele de interes 
turistic din Regiunea Nord-Est þi investitorii privaþi.   

Aceþtia vor beneficia în mod direct de urmatoarele rezultate ale proiectului: creþterea siguranþei þi a 
confortului în trafic, fluidizarea circulaþiei þi reducerea poluarii mediului.

Conform calendarului activitaþilor, Primaria municipiului Piatra Neamþ a derulat înca o etapa 
importanta necesara implementãrii efective a investiþiei: semnarea contractului de lucrari 
nr.17903/05.05.2010, prestator S.C.PA&CO International S.R.L. Conform prevederilor contractuale, 
constructorul se angajeaza sa execute lucrarile în termen de 4 luni.

Valoarea totalã a proiectului: 16 978 836, 23 lei

Perioada de implementare a proiectului: 20 luni

31.05.2010

Primãria Piatra Neamþ
Str. Þtefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamþ, Judeþul Neamþ
Tel. 0233 218 991, Fax 0233 215 374
e-mail: infopn@primariapn.ro
www. primariapn.ro
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MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ
CARE ASIGURÃ SINGURA IEªIRE DIN ORAª SPRE ZONA DE

NORD VEST A JUDEÞULUI NEAMÞ, cod SMIS 1015

1.   Numãr de referinþã al proiectului: Cod SMIS 1015
2.   Data publicãrii anunþului : 18.08.2010
3.   Programul de finanþare: Programul Operaþional Regional 2007 – 2013

      4.   Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Regional 2007 - 2013: Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului
      5.   Valoarea totalã a proiectului: 16 978 836,23 lei, din care contribuþia Uniunii Europene este de 12 375 420,06 lei, contribuþia  Guvernului României este de 1 645 287,06 

lei ºi contribuþia Municipiului Piatra Neamþ este de 2 958 129,11 lei

Obiectivul general al acestui proiect finanþat din fonduri europene nerambursabile este reprezentat de modernizarea infrastructurii de transport locale în municipiul Piatra 
Neamþ în vederea fluidizãrii traficului urban, facilitãrii accesului cãtre zonele de interes regional (vestul judeþului ºi Ardeal, respectiv Bacãu ºi sudul Moldovei, via Piatra 
Neamþ) ºi diminuãrii disparitaþilor intra-regionale, prin creºterea mobilitãþii forþei de muncã ºi stimularea competitivitãþii agenþilor economici la nivel regional.

CONCORDANÞA CU POLITICILE UE ªI LEGISLAÞIA NAÞIONALÃ - EGALITATEA DE ªANSE

          În calitate de Beneficiar, Primaria Piatra Neamþ va acorda o atenþie deosebitã politicii de nediscriminare, prin prevederile unor mãsuri de asigurare a egalitaþii de ºanse 
pe parcursul implementãrii proiectului, astfel :
- selectarea firmelor furnizoare de servicii ºi lucrãri, în urma organizãrii procedurilor de achizitii publice, se va face cu respectarea egalitaþii de ºanse ºi a 
nediscriminãrii pe  criterii de rasã, gen, religie ºi vârstã;
- în cadrul lucrãrilor de modernizare a  strãzilor se vor avea în vedere urmatoarele mãsuri: trotuare prevazute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilitãþi, 
refugii pentru mijloacele de transport în comun, zone pietonale marcate;
- prin reabilitarea infrastructurii urbane se va asigura creºterea calitãþii vieþii comunitãþii din zonã;
- se va asigurã egalitatea de ºanse ºi de tratament între angajaþi, femei ºi bãrbaþi, în cadrul relaþiilor de muncã de orice fel,  inclusiv prin introducerea de dispoziþii 
pentru interzicerea discriminãrilor bazate pe criterii de gen, apartenenþã la grupuri minoritare, rasã, religie, dizabilitãþi, etc., în regulamentele de organizare ºi funcþionare  ºi 
în regulamentele interne ale unitaþilor.

Primãria Municipiului Piatra Neamþ
Piatra Neamþ, strada ªtefan cel Mare nr. 6-8, 610101
Tel.: 0233 218991
Fax: 0233 218918
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro
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MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ
CARE ASIGURÃ SINGURA IEªIRE DIN ORAª SPRE ZONA DE
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Primãria Municipiului Piatra Neamþ
Piatra Neamþ, strada ªtefan cel Mare nr. 6-8, 610101
Tel.: 0233 218991
Fax: 0233 218918
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro

1.   Numãr de referinþã al proiectului: Cod SMIS 1015
2.   Data publicãrii anunþului : 19.08.2010
3.   Programul de finanþare: Programul Operaþional Regional 2007 – 2013

      4.   Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Regional 2007 - 2013: Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului
      5.   Valoarea totalã a proiectului: 16 978 836,23 lei, din care contribuþia Uniunii Europene este de 12 375 420,06 lei, contribuþia  Guvernului României este de 1 645 287,06 

lei ºi contribuþia Municipiului Piatra Neamþ este de 2 958 129,11 lei

Modernizarea tronsoanelor de stradã ºi realizarea sistemului de canalizare pluvialã

Scopul acestei activitãþi este modernizarea strãzii Petru Movilã, în lungime totalã de 1,8 km ºi reabilitarea ºi modernizarea sistemului de canalizare pluvialã în lungime de  780 ml.

Obiect: Modernizare Strada Petru Movilã

Strada Petru Movilã prezintã defecte specifice drumurilor cu îmbrãcãminþi bituminoase cum ar fi: gropi, fisuri, crãpãturi, faianþãri în plãci ºi ºanþuri provocate de scurgerea 
apelor meteorice pe suprafaþa parþii carosabile. Deplasarea se face anevoios apãrând destul de des blocãri ale traficului rutier, iar traficul pietonal implicã o deplasare prin 
gropi, balþi ºi noroaie, mai ales pe timp nefavorabil.
Lucrarile de modernizare a strãzii proiectate sunt conform temei de proiectare date de beneficiar ºi conform expertizei tehnice ºi vor consta în: desfacere borduri, reparaþii 
îmbrãcãminte asfalticã; realizare casete pentru largirea carosabilului; îmbrãcãminte rutierã; realizare trotuare; realizare zid de sprijin pentru delimitare parte carosabil L 
=395 ml; lãrgire pod L =8,00m km.1 +O9O; lãrgire pod L=10,00m, km. 1 +620; lãrgire podeþ dalat L =2,50 m, km.1 +B3O; realizare podeþ dalat L =2,50ml, km.2 +025; 
amenajare intersecþii cu strazile laterale; amenajare intersecþie str. Petru Movilã cu str. Bistriþei; semnalizare rutierã; instalarea unui panou electronic ce va afiºa informaþii 
utile utilizatorilor despre Municipiul Piatra Neamþ; realizare reþea canalizare pluvialã  ºi repoziþionare guri de scurgere.

Obiect: Canalizare Pluvialã

Pentru preluarea apelor meteorice se va realize o reþea de canalizare pluvialã cuprinsã intre km. 0+840 – km. 1+140, lungimea acesteia fiind de 2x300,00 ml. Necesitatea 
realizãrii tronsonului de canalizare se datoreazã faptului ca pe zona menþionatã mai sus aceasta lipseºte, apele pluviale scurgându-se pe partea carosabilã. Tronsonul de 
canalizare se va racorda la canalizarea pluvialã existenta in dreptul km 0+840. 
Datoritã faptului cã laþimea parþii carosabile se mãreºte la 14, 00 ml se impune repoziþionarea gurilor de scurgere ºi suplimentarea acestora pe traseul strãzii.
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MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ
CARE ASIGURÃ SINGURA IEªIRE DIN ORAª SPRE ZONA DE

NORD VEST A JUDEÞULUI NEAMÞ, cod SMIS 1015

Primãria Municipiului Piatra Neamþ
Piatra Neamþ, strada ªtefan cel Mare nr. 6-8, 610101
Tel.: 0233 218991
Fax: 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro

www.primariapn.ro

                   ACTIVITÃÞILE PROIECTULUI

-      Organizarea procedurilor de achiziþie pentru realizarea studiului de fezabilitate, studiilor de teren ºi a studiilor de trafic;
-      Realizarea ºi recepþionarea studiului de fezabilitate, a studiilor de teren ºi a studiilor de trafic;
-      Organizarea procedurilor de achiziþie de Servicii de proiectare ºi engineering;
-      Realizarea serviciilor de proiectare, engineering ºi recepþionarea documentaþiei rezultate;
-      Constituirea echipei de management a proiectului;
-      Organizarea procedurilor de achiziþie pentru serviciile de consultanþã ºi asistenþã tehnicã – supraveghere de cãtre inspectorii de ºantier;
-      Servicii de consultanþã pentru managementul proiectului;
-      Asistenþã tehnicã – supraveghere a  lucrãrilor de cãtre inspectorii de ºantier;
-      Organizarea procedurii de achiziþie de lucrãri de construcþie pentru modernizarea strãzilor ºi a sistemului de canalizare pluvialã;
-      Modernizarea tronsoanelor de stradã ºi realizarea sistemului de canalizare pluvialã;
-      Organizarea procedurilor de achiziþie a serviciilor de publicitate;
-      Promovarea proiectului;
-      Organizarea procedurilor de achiziþie a serviciilor de audit;
-      Auditul proiectului;
-      Monitorizarea implementãrii proiectului ºi raportãrii;

Data publicãrii anunþului : 25.08.2010
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MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ
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Primãria Municipiului Piatra Neamþ

Piatra Neamþ, strada ªtefan cel Mare nr. 6-8, 610101

Tel.: 0233 218991

Fax: 0233 215374

E-mail: infopn@primariapn.ro

www.primariapn.ro

    Obiectivul general al acestui proiect finanþat din fonduri europene nerambursabile este reprezentat de modernizarea infrastructurii de transport locale în municipiul 
Piatra Neamþ în vederea fluidizãrii traficului urban, facilitãrii accesului cãtre zonele de interes regional (vestul judeþului ºi Ardeal, respectiv Bacãu ºi sudul Moldovei, via 
Piatra Neamþ) ºi diminuãrii disparitãþilor intra-regionale, prin creºterea mobilitãþii forþei de muncã ºi stimularea competitivitãþii agenþilor economici la nivel regional.

MANAGEMENTUL TRAFICULUI

-     Antreprenorul a menþinut pe ºantier semnalizarea lucrãrilor la nivelul prevederilor Planului de Management al Traficului, în conformitate cu avizul Poliþiei  Rutiere ºi
      acordului comisiei de circulaþie din cadru Primãriei Municipiului Piatra Neamþ.
-     A fost instalatã restricþie semaforizatã la km 0 + 025 cu acordul Poliþiei Rutiere Neamþ.
-     În punctele dificile ale traseului traficul este dirijat prin piloþii de circulaþie ai antreprenorului ori de câte ori este nevoie.

SÃNÃTATEA ªI SECURITATEA MUNCII

-     În general, antreprenorul a respectat prevederile Planului de Sãnãtate ºi Securitatea Muncii. Nu a fost semnalatã nicio neconformitate majorã privind Sãnãtatea 
       ºi Securitatea Muncii.

Data publicãrii anunþului : 26.08.2010
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     PROGRESUL LUCRÃRILOR 

 

Realizaþi 
anterior în perioada cumulat Indicatori UM Propuþi 

fizic % fizic % fizic % 
Strada Petru Movilã din care: ml 1800 0 0 0 0 0 0 
1- casetã pentru lãrgire carosabil mp 9542 0 0 1380 14% 1380 14% 
2-îmbrãcaminte cu mixturi asfaltice mp 25200 0 0 0 0 0 0 
3-trotuare mp 9000 0 0 0 0 0 0 
4-zid de sprijin ml 395 0 0 0 0 0 0 
5-lãrgire pod km 1+090 bc 1 0 0 0 10% 0 10% 
6-lãrgire pod km 1+620 bc 1 0 0 0 10% 0 10% 
7-lãrgire podeþ dalat km 1+830 bc 1 0 0 0 5% 0 5% 
8-înlocuire podeþ dalat km 2+025 bc 1 0 0 0 40% 0 40% 
9-amenajare intersecþ ie bc 1 0 0 0 0 0 0 
10-amenajare strãzi laterale mp 3500 0 0 0 0 0 0 
11-semnalizare rutierã

 

bc 1 0 0 0 0 0 0 
12-Reþea canalizare pluvialã (incl. 
cant. Conf. D.S. nr.2)  

ml 2260 0 0 240 5% 240 5% 

 

Primãria Municipiului Piatra Neamþ

Piatra Neamþ, strada ªtefan cel Mare nr. 6-8, 610101

Tel.: 0233 218991

Fax: 0233 215374

E-mail: infopn@primariapn.ro

www.primariapn.ro

    Obiectivul general al acestui proiect finanþat din fonduri europene nerambursabile este reprezentat de modernizarea infrastructurii de transport locale în municipiul 
Piatra Neamþ în vederea fluidizãrii traficului urban, facilitãrii accesului cãtre zonele de interes regional (vestul judeþului ºi Ardeal, respectiv Bacãu ºi sudul Moldovei, via 
Piatra Neamþ) ºi diminuãrii disparitãþilor intra-regionale, prin creºterea mobilitãþii forþei de muncã ºi stimularea competitivitãþii agenþilor economici la nivel regional.

Data publicãrii anunþului : 16.10.2010

MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ
CARE ASIGURÃ SINGURA IEªIRE DIN ORAª SPRE ZONA DE

NORD VEST A JUDEÞULUI NEAMÞ, cod SMIS 1015

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu
poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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Primãria Municipiului Piatra Neamþ

Piatra Neamþ, strada ªtefan cel Mare nr. 6-8, 610101

Tel.: 0233 218991

Fax: 0233 215374

E-mail: infopn@primariapn.ro

www.primariapn.ro

    Obiectivul general al acestui proiect finanþat din fonduri europene nerambursabile este reprezentat de modernizarea infrastructurii de transport locale în municipiul 
Piatra Neamþ în vederea fluidizãrii traficului urban, facilitãrii accesului cãtre zonele de interes regional (vestul judeþului ºi Ardeal, respectiv Bacãu ºi sudul Moldovei, via 
Piatra Neamþ) ºi diminuãrii disparitãþilor intra-regionale, prin creºterea mobilitãþii forþei de muncã ºi stimularea competitivitãþii agenþilor economici la nivel regional.

Data publicãrii anunþului : 18.10.2010

MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ
CARE ASIGURÃ SINGURA IEªIRE DIN ORAª SPRE ZONA DE

NORD VEST A JUDEÞULUI NEAMÞ, cod SMIS 1015

PROMOVAREA PROIECTULUI

Promovarea proiectului se va realiza conform “Manualului de Identitate Vizualã pentru POR”.
Activitãþile de comunicare vor evidenþia sursele de finanþare, activitãþile ºi rezultatele proiectului, impactul investiþiei la nivelul comunitãþii locale ºi conexiunea 

investiþiei cu alte proiecte de dezvoltare din Regiunea Nord-Est.
La întocmirea panourilor de promovare, plãcilor permanente, afiºelor, publicaþiilor ºi altor materiale cu caracter informativ, se vor folosi modelele de design 

prezentate în manual sau vor fi create respectând indicaþiile manualului.
Pentru realizarea unei informãri cât mai eficiente a beneficiarilor proiectului se vor utiliza urmãtoarele mijloace:

-     directe - prin utilizarea de panouri la intrarea ºi ieºirea în ºantierul de construcþii pe perioada desfãºurãrii lucrãrilor, plãci permanente dupa terminarea lucrãrilor,    
      banner, mape de prezentare, pliante, afiºe.
-     media - prin comunicate de presã difuzate la începutul ºi sfârºitul lucrãrilor, anunþuri în presa localã, conferinþe de presã, spoturi publicitare TV.
-     virtualã - site-ul Primãriei Piatra Neamþ va fi actualizat cu o rubricã specialã prezentãrii proiectului ºi impactului sãu si materialelor fotografice aferente.

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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    Obiectivul general al acestui proiect finanþat din fonduri europene nerambursabile este reprezentat de modernizarea infrastructurii de transport locale în municipiul 
Piatra Neamþ în vederea fluidizãrii traficului urban, facilitãrii accesului cãtre zonele de interes regional (vestul judeþului ºi Ardeal, respectiv Bacãu ºi sudul Moldovei, via 
Piatra Neamþ) ºi diminuãrii disparitãþilor intra-regionale, prin creºterea mobilitãþii forþei de muncã ºi stimularea competitivitãþii agenþilor economici la nivel regional.

Data publicãrii anunþului : 25.11.2010

MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ
CARE ASIGURÃ SINGURA IEªIRE DIN ORAª SPRE ZONA DE

NORD VEST A JUDEÞULUI NEAMÞ, cod SMIS 1015

Cantitate             Realizaþi 

totalã Anterior Sept. 2010 Cumulat                Indicatori U.M. 

contract 

Cantitate 
de executat 
cf. Grafic 

actualizat la 
30.09.2010 

fizic % fizic % fizic % 

Strada Petru Movilã din care: ml 1800 

    

1- casetã pentru lãrgire carosabil mp 9542 3830 2380

 

25% 970 10% 3350 35% 

2-îmbrãcaminte cu mixturi asfaltice mp 25200     0 0 0 0 0 0 0 

3-trotuare mp 9000 1900 480 5% 722 8% 1202 13% 
4-zid de sprijin ml 395 100 0 0 0 0 0 0 
5-lãrgire pod km 1+090 bc 1 56% - 30% - 15% - 45% 
6-lãrgire pod km 1+620 bc 1 53% - 25% - 9% - 34% 
7-lãrgire podeþ dalat km 1+830 bc 1 21% - 5% - 0% - 5% 
8-înlocuire podeþ dalat km 2+025 bc 1 63% - 50% - 0% - 50% 

9-amenajare intersecþ ie bc 1 0 0 0 0 0 0 0 
10-amenajare strãzi laterale mp 3500 0 0 0 0 0 0 0 
11-semnalizare rutierã

 

bc 1 0 0 0 0 0 0 0 
12-Reþea canalizare pluvialã 

(incl. cant. conf. D.S. nr.2)  
ml 2260 1168 840 37% 210 9% 1050 46% 

13-Deviere reþele gaze  ml 1448 1448 500 35% 948 65% 1448 100% 
 

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod 
obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau 
a Guvernului României.
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Data publicãrii anunþului : 26.11.2010

MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILÃ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ
CARE ASIGURÃ SINGURA IEªIRE DIN ORAª SPRE ZONA DE

NORD VEST A JUDEÞULUI NEAMÞ, cod SMIS 1015

Beneficii 

1. Beneficii economice: 
- eficienþ þ
-  valorificarea potenþialului turistic al Municipiului Piatra Neamþ 
-  creºterea standardului de viaþa a locuitorilor din zonã 
- atragerea ºi menþinerea investiþiilor în zonã 
-  reducerea costurilor de transport 
-  scãderea timpilor de trafic 

creºterea ei activitã ilor economice  

-  executarea de lucrãri în vederea realizãrii de  rampe speciale  
pentru persoanele cu dizabilitãþi, refugii pentru mijloacele de   
transport în comun, marcare zone pietonale 

 

3. Beneficii de mediu: 
-  reducerea poluãrii fonice ºi cu noxe 
-  ameliorarea poluãrii mediului 
-  reducerea consumului energetic 

-  refacerea ºi supralãrgirea suprafeþei de  rulare de la 2 la 4 benzi 
-  reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale  
-  adoptarea pe perioada desfãºurãrii lucrãrilor de modernizare a 

unor tehnologii prietenoase cu mediul   

Modul de realizare 

-  îmbunãtãþirea ºi supralãrgirea suprafeþei de rulare de la 2 la 
4 benzi a strãzii Petru Movilã, în lungime de 1,8 km, se va asigura 
un acces mai rapid ºi sigur participanþilor la trafic cãtre zonele 
urbane, turistice ºi de afaceri ale regiunii Nord-Est 

-  reabilitarea unui sistem centralizat de preluare a apelor pluviale  

2. Beneficii sociale: 
-  facilitarea mobilitãþii populaþiei  ºi a bunurilor   
-  eliminarea blocajelor rutiere 
-  creºterea siguranþei ºi a confortului participanþilor la trafic    
-  favorizarea persoanelor cu dizabilitãþi 

DEZVOLTAREA DURABILÃ ªI EFICIENÞA ENERGETICÃ 

Proiectul “Modernizarea strãzii Petru Movilã  din  Municipiul Piatra Neamþ care asigurã singura ieºire din oraº spre zona de nord-vest a judeþului Neamþ“ va contribui la  

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod 
obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau 
a Guvernului României.

 economice, sociale ºi de mediu,cum ar fi:   dezvoltarea durabilã a Municipiului Piatra Neamþ  prin obþinerea de beneficii  
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• Reducerea poluării mediului prin:
- modernizarea sistemului de colectare a apelor 

pluviale
- adoptarea pe perioada investiţiei a unor 

tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu 
mediul
• Facilitarea accesului către zone de interes 
regional: strada ce urmează a fi reabilitată fiind unica 
ce asigură accesul rutier dinspre oraşul Bicaz, respectiv 
vestul judeţului şi Ardealul, către Bacău şi sudul 
Moldovei, via Piatra Neamţ
• Diminuarea disparitaţilor intra-regionale prin 
creşterea mobilităţii forţei de muncă şi stimularea 
competitivităţii agenţilor economici la nivel regional.

Beneficiarii proiectului sunt participanţii la trafic din 
Piatra Neamţ  şi cei care tranzitează oraşul, locuitorii 
din această zonă a oraşului traversată de strada Petru 
Movilă, agenţii economici din Municipiul Piatra Neamţ, 
oraşul Bicaz şi localităţile limitrofe, turiştii care 
vizitează zonele de interes turistic din Regiunea     
Nord-Est şi investitorii privaţi.
Aceştia vor beneficia în mod direct de următoarele 
rezultate ale proiectului: creşterea siguranţei şi a 
confortului în trafic, fluidizarea circulaţiei şi reducerea 
poluării mediului.



Obiectivul proiectului

Obiectivul general al acestui proiect finanţat din 
fonduri europene nerambursabile este reprezentat de 
modernizarea infrastructurii de transport locale în 
municipiul Piatra Neamţ în vederea fluidizării traficului 
urban, facilitării accesului către zonele de interes 
regional (vestul judeţului şi Ardeal, respectiv Bacău şi 
sudul Moldovei, via Piatra Neamţ) şi diminuării 
disparităţilor intra-regionale, prin creşterea mobilităţii 
forţei de muncă şi stimularea competitivităţii agenţilor 
economici la nivel regional.

Obiectivul specific al investiţiei este dat de 
modernizarea străzii Petru Movilă din municipiul Piatra 
Neamţ, în lungime de 1,8 km, prin lărgirea de la 2 la 4 
benzi de circulaţie, reabilitarea şi modernizarea 
sistemului de canalizare pluvială din corpul drumului.

Strada Petru Movilă face parte din reţeaua stradală 
majoră a Municipiului Piatra Neamţ, pe ea 
desfăşurându-se traficul greu şi uşor local şi de tranzit, 
inclusiv transportul în comun, urban şi interurban, fiind 
singura ieşire din Municipiul Piatra Neamţ către Bicaz şi 
zona nord-vestică judeţului şi asigurând de asemenea 
legătura cu pasurile de trecere spre Transilvania.

Prin modernizarea acestei artere rutiere se vizează 
îndeplinirea unuia dintre obiectivele specifice ale 
Programului Operaţional Regional, şi anume 
“Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a 
accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu 
ariile înconjurătoare”.

Realizarea proiectului va conduce la îndeplinirea 
obiectivului specific al Axei Prioritare 2 prin:
• eliminarea blocajelor rutiere, datorită 
supralărgirii părţii carosabile de la 2 la 4 benzi

• creşterea confortului şi siguranţei 
participanţilor la trafic, datorită optimizării suprafeţei 
de rulare
• reducerea timpului de transport mărfuri şi 
persoane, datorită fluidizării traficului
• scăderea poluării fonice şi cu noxe datorită 
descongestionării traficului 

Reabilitarea infrastructurii rutiere va facilita 
cooperarea intraregională va contribui semnificativ la 
dezvoltarea regiunii Nord-Est  şi va conduce la creşterea 
accesibilităţii Regiunii Nord-Est către şi dinspre 
celelalte regiuni, precum şi a mobilităţii populaţiei 
bunurilor şi serviciilor în vederea eficientizării 
activităţilor economice.

Sistemul de transport românesc comparativ cu sistemul 
de transport al statelor membre UE, este insuficient 
dezvoltat şi de calitate necorespunzătoare, datorită 
investiţiilor reduse în infrastructura de transport 
realizate în perioada de tranziţie.

Pentru îmbunătăţirea acestui sistem se va avea în 
vedere:
• îmbunătăţirea stării tehnice a reţelei de 
drumuri
• echilibrarea economică şi socială a regiunilor
• respectarea legislaţiei comunitare cu privire la 
infrastructura de transport şi politicilor de mediu. La 
nivelul Regiunii Nord-Est, aproximativ 58% din 
infrastructura rutieră existentă este sub standardul 
minim acceptabil.

 

Justificarea necesităţii implementării 
proiectului

Proiectul “Modernizare strada Petru Movilă din 
Municipiul Piatra Neamţ care asigură singura ieşire din 
oraş spre zona de nord-vest a judeţului Neamţ“, cod 
SMIS 1015, face parte din “Strategia de dezvoltare a 
Municipiului Piatra Neamţ pentru perioada 2007-2013”.

În prezent, traficul pe această arteră rutieră se 
desfaşoară în condiţii scăzute de siguranţă şi confort 
datorită uzurii suprafeţei de rulare, a supraaglomerării 
traficului,  datorită capacităţii insuficiente de transport 
a mărfurilor şi pasagerilor. Acestea implică timp mare 
de călătorie, cheltuieli inutile de întreţinere a 
drumurilor şi risipa de combustibil, poluare fonică şi cu 
noxe şi disconfort atât pentru participanţii la trafic, cât 
şi pentru cetăţenii Municipiului.

Implicaţiile negative datorate nivelului scăzut al 
infrastructurii rutiere modernizate  se rasfrâng nu 
numai la nivel local, ci şi la nivel regional prin 
reducerea şanselor de atragere a investiţiilor şi 
dezvoltarea turismului în zonă.

Din studiul de trafic se constată o necesitate acută de 
supralărgire a străzii cu benzi de circulaţie noi.

Astfel, prin implementarea proiectului se va urmări:

• Fluidizarea traficului prin:
- supralărgirea suprafeţei de rulare de la 2 la 4 

benzi (câte o bandă în plus pe sens)
- amenajarea intersecţiilor cu străzile 

secundare
• Creşterea siguranţei în circulaţie  prin:

- îmbunătăţirea suprafeţei de rulare şi a 
trotuarelor (acestea vor fi prevăzute cu rampe speciale 
de acces pentru persoanele cu dizabilităţi)

- refacerea de marcaje şi semnalizări 
- amenajarea de refugii pentru mijloace de 

transport in comun
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