


Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice” 

cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala   - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Primaria Piatra Neamt 

REALIZAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI 

ELECTRICE PRIN VALORIFICAREA RESURSEI DE ENERGIE REGENERABILĂ 

SOLARĂ CU O PUTERE INSTALATĂ DE 2,9946 MW ÎN MUNICIPIUL PIATRA 

NEAMȚ, STRADA HORIA SI RACORDAREA ACESTUIA LA SISTEMUL 

ENERGETIC NAȚIONAL“ 

 

Pentru informatii detaliate desprecelelaltre programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro 



Primaria Piatra Neamt 

AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENŢIE: 

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL Creşterea Competitivităţii Economice 

 

AXA PRIORITARĂ 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice  

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 4.2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei 

verzi  

 

OPERAŢIUNEA „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei 

electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( în 

unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor 

geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie” 

Pentru informatii detaliate desprecelelaltre programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro 



Primaria Piatra Neamt 

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile 

este de 93.425.020,77 lei (nouăzecişi 

treimilioanepatrusutedouăzecişicincimiidouăzeci lei şi şaptezecişişapte bani) 

din care: 

 

 -Contributie Uniunea Europeană: 64.246.687,60lei 

 -Contributie Buget Național: 8.760.911,95 lei 

 -Contributie Beneficiar: 1.489.951,02 lei 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni 
 

Pentru informatii detaliate desprecelelaltre programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro 



Primaria Piatra Neamt 

Pentru informatii detaliate desprecelelaltre programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este creşterea  productivităţii companiilor 

româneşti, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor 

faţă de productivitatea la nivelul UE astfel încât România să atingă, până în anul 

2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii UE. 

 

 Obiective specifice:  

•Reducerea costurilor legate de consumul de energie electrică din surse 

convenţionale prin construirea unei centrale fotovoltaice cu o putere de 2,9946 

MW în Municipiul Piatra Neamţ si racordarea acesteia la SEN; 

•Protecţia mediului în municipiul Piatra Neamţ prin reducerea emisiilor de 

gaze generate de consumul energetic din surse convenţionale; 

•Dezvoltarea economica a zonei si crearea de noi locuri de munca.  

 



Primaria Piatra Neamt 

Pentru informatii detaliate desprecelelaltre programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro 

 Grupul țintă este comunitatea municipiului Piatra Neamț prin 

acoperirea parțială a necesarului de energie electrică, în calitate de autoritate 

publică. Deasemeni proiectul urmarește realizarea unui nou sector economic 

ce va produce beneficii pentru mediul înconjurător, economic şi noi locuri 

de muncă.  



                     

 

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice” 

Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Informare de presa I  

Anunț privind demararea activităților proiectului Cod SMIS 25016. 

 

Piatra Neamț, Iunie 2012 

 
  Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, derulează, începând cu 

data de 27.04.2012, proiectul “Realizarea unei noi capacități de producere a energiei 

electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată 

de 2,9946 MW în Municipiul Piatra Neamț, strada Horia si racordarea acestuia la 

sistemul energetic național“, Cod SMIS 25016, co-finanţat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, 

Comerțului si Mediul de Afaceri. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 93.425.020,77  lei, din care asistenţa financiară 

nerambursabilă este de 73.007.599,55lei. 
 

Proiectul se implementează în localitatea Piatra Neamț, pe o durată de 22 luni. 

 

Proiectul prezintă un interes clar pentru comunitate acesta contribuind la: reducerea 

cheltuielilor bugetare destinate plății utilităților și utilizarea lor în alte scopuri precum cele 

sociale, cresterea gradului de ocupare a forței de muncă, creșterea calității aerului și 

dezvoltarea mediului de afaceri prin atragerea de noi investitori și de ce nu, îmbunătățirea 

imaginii municipiului Piatra Neamț în țară și în străinătate. 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Lucica Popîrda 

Funcţie: Manager de Proiect 

Tel. 0233/218.991, 0748/146.807; Fax: 0233/215.374 , e-mail: lucica.poparda@primariapn.ro 

 

  



                     

 

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice” 

Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Informare de presa II  

Anunț privind demararea activităților proiectului Cod SMIS 25016. 

 

Piatra Neamț, Iulie 2012 

 
  Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, derulează, începând cu 

data de 27.04.2012, proiectul “Realizarea unei noi capacități de producere a energiei 

electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată 

de 2,9946 MW în Municipiul Piatra Neamț, strada Horia si racordarea acestuia la 

sistemul energetic național“, Cod SMIS 25016, co-finanţat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, 

Comerțului si Mediul de Afaceri. 
 

Pentru implementarea acestui proiect s-a numit o echipă de proiect, compusă din 

specialiști din cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț. Conform Dispoziției de Primar 

nr.906/15.05.2012, aceștia sunt: 

D-na. Lucica Valentina Popîrda– Manager de proiect 

D-na. Gherca Elisabeta – Asistent manager/Responsabil publicitate 

D-l. Macovei Marcel –Expert Tehnic 

D-na. Diaconu Alina – Expert Economic 

D-na. Gavriluț Sebastiana – Asistent Expert Economic 

D-na. Carmen Buliga – Responsabil achiziţii publice 

D-na. Moroșan Cristina - Responsabil achiziţii publice 

D-na. Paraschiv Brândușa – Responsabil operațiuni financiar-contabile 

D-na. Gherasim Liliana – Responsabil cu publicitatea 

 
 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Lucica Popîrda 

Funcţie: Manager de Proiect 

Tel. 0233/218.991, 0748/146.807; Fax: 0233/215.374 , e-mail: lucica.poparda@primariapn.ro 



                     

 

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice” 

Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Informare de presa III  

Anunț privind demararea activităților proiectului Cod SMIS 25016. 

 

Piatra Neamț, August 2012 

 
  Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, derulează, începând cu 

data de 27.04.2012, proiectul “Realizarea unei noi capacități de producere a energiei 

electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată 

de 2,9946 MW în Municipiul Piatra Neamț, strada Horia si racordarea acestuia la 

sistemul energetic național“, Cod SMIS 25016, co-finanţat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, 

Comerțului si Mediul de Afaceri. 
 

Echipa de implementare a proiectului s-a întâlnit, de mai multe ori, pe parcursul ultimilor luni,  

pentru stabiliriea responsabilităţilor fiecărui membru al echipei în monitorizarea activităţilor 

proiectului, a  instrumentelor de implementare şi a rezultatelor la care se urmăreşte să se ajungă în 

urma desfăşurării fiecărei activităţi în parte, modalităţilor şi instrumentelor de monitorizare si control.  

 
 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Lucica Popîrda 

Funcţie: Manager de Proiect 

Tel. 0233/218.991, 0748/146.807; Fax: 0233/215.374 , e-mail: lucica.poparda@primariapn.ro 



                     

 

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice” 

Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Informare de presa IV  

Anunț privind demararea activităților proiectului Cod SMIS 25016. 

 

Piatra Neamț, Septembrie 2012 

 
  Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, derulează, începând cu 

data de 27.04.2012, proiectul “Realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice 

prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 

MW în Municipiul Piatra Neamț, strada Horia si racordarea acestuia la sistemul energetic 

național“, Cod SMIS 25016, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 

baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerțului si Mediul de Afaceri. 

 
În luna a doua de implementare s-a demarat  procedura de achizitie a serviciilor de Promovare 

si Publicitate aferente proiectului, care s-a incheiat cu semnarea  unui contract de servicii cu SC IT 

SOLUTIONS SRL. 

Prestatorul este obligat sa parcurga urmatoarele etape: 

 conceperea/ realizarea design-ului materialelor; 

 realizarea efectiva după aprobarea design-ului de către Organismul Intermediar si Autoritatea 

Contractanta; 

 obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare amplasarii, dupa caz; 

 montarea/instalarea materialelor care necesita această etapa  (banner, panouri de informare, 

panouri permanente, autocolante); 

 asigurarea mentinerii panourilor de informare in buna stare pe toata durata contractului 

(refacerea panourilor de informare ori de cate ori sunt deteriorate); 

 distribuirea catre factorii interesati (ex. locuitorii municipiului, institutii, conferinte de presa, 

etc.) a materialelor de genul: afise, pliante, mape. 

 

 
 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Lucica Popîrda 

Funcţie: Manager de Proiect 

Tel. 0233/218.991, 0748/146.807; Fax: 0233/215.374 , e-mail: lucica.poparda@primariapn.ro 



                     

 

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice” 

Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Informare de presa V  

Anunț privind demararea activităților proiectului Cod SMIS 25016. 

 

Piatra Neamț, Octombrie 2012 

 
  Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, derulează, începând cu 

data de 27.04.2012, proiectul “Realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice 

prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 

MW în Municipiul Piatra Neamț, strada Horia si racordarea acestuia la sistemul energetic 

național“, Cod SMIS 25016, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 

baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerțului si Mediul de Afaceri. 

  

În luna a doua lună de implementare a proiectului s-a demarat procedura de achiziție 

publica pentru Serviciul de consultanță in managementul  proiectului și s-a încheiat cu semnarea 

contractului nr.26073/01.08.2012 cu Institutul de Cercetări Electrotehnice. 

  

În cadrul acestui contract, ICPE, trebuie să monitorizeze procedurile de achiziție publică și să 

întocmească documentele necesare monitorizării proiectului de către Organismul Intermediar pentru 

Energie. 

 
 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Lucica Popîrda 

Funcţie: Manager de Proiect 

Tel. 0233/218.991, 0748/146.807; Fax: 0233/215.374 , e-mail: lucica.poparda@primariapn.ro 



                     

 

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice” 

Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Informare de presa VI 

Anunț privind activitățile proiectului Cod SMIS 25016. 

 

Piatra Neamț, Noiembrie 2012 

 
  Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, derulează, începând cu 

data de 27.04.2012, proiectul “Realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice 

prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 

MW în Municipiul Piatra Neamț, strada Horia si racordarea acestuia la sistemul energetic 

național“, Cod SMIS 25016, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 

baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerțului si Mediul de Afaceri. 

În luna a doua lună de implementare a proiectului s-a demarat procedura de atribuire a 

contractului de servicii proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului. Anunțul de 

participare  a fost publicat pe SEAP nr. 136.959 / 29.06.2012, JOUE nr. 2012/S 125 – 

7447/03.07.2012. 

Ședința de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 27.08.2012 și  procesul verbal de 

deschidere oferte a fost înregistrat cu nr. 28.539/27.08.2012. Au urmat 8 ședințe de evaluare 

in prezenta observatorilor Unitatea de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice.  

În data de 31.10.2012 s-a întocmit Raportul procedurii de atribuire, care, înainte de a fi 

aprobat ”fără observații” de către Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea pentru 

Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (MFP – UCVAP) ți a fost înregistrat cu nr. 

37.718/07.11.2012. 

Comunicările privind rezultatul procedurii au fost transmise tuturor ofertanților prin adresa nr. 

37.722/07.11.2012. Perioada de contestații expiră în data de 19.11.2012 inclusiv. Până în 

prezent, nu s-au înregistrat contestații.  

 
 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Lucica Popîrda 

Funcţie: Manager de Proiect 

Tel. 0233/218.991, 0748/146.807; Fax: 0233/215.374 , e-mail: lucica.poparda@primariapn.ro 



                     

 

 

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice” 

Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Informare de presa VII 

 

Anunț privind activitățile proiectului Cod SMIS 25016. 

 

Piatra Neamț, Decembrie 2012 

 
  Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, derulează, începând cu 

data de 27.04.2012, proiectul “Realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice 

prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 

MW în Municipiul Piatra Neamț, strada Horia si racordarea acestuia la sistemul energetic 

național“, Cod SMIS 25016, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 

baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerțului si Mediul de Afaceri, 

nr. 9 RES/27.04.2012. 

Energia regenerabilă foloseşte resurse naturale precum soarele, vântul, ploaia, valurile, 

biomasa şi căldura geotermală. În prezent Uniunea Europeană foloseşte energia regenerabilă 

în proporţie de 8,5% din totalul de energie) procentul variază în statele membre de la 0%-

Malta,  pană la 39% - Suedia. Procentul vizat de 20% ar scădea emisiile de CO2 cu 600-900 

de milioane de tone pe an şi ar reduce consumul de combustibil fosil cu 200 – 300 de 

milioane de tone pe an. În acelaşi timp, acesta ar duce la crearea  a cel puţin un milion de 

locuri de muncă, conform raportului CE. 
 Investiția ce va fi făcută de Municipiul Piatra Neamț, va aduce economie la bugetul local 

de peste 400.000 de euro/an prin producerea a 3.510.000kW/an din radiatia solara.  

 Producția de energie electrică data de aceasta investiție, va acoperi o mare parte din 

necesarul de energie necesară Municipiului Piatra Neamț și instituțiilor din subordine, situând 

orașul Piatra Neamț în lista orașelor denumite ”Insule Verzi”. 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Lucica Popîrda 

Funcţie: Manager de Proiect 

Tel. 0233/218.991, 0748/146.807; Fax: 0233/215.374 , e-mail: lucica.poparda@primariapn.ro 



                     

 

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice” 

Co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Informare de presa VIII 

Anunț privind activitățile proiectului Cod SMIS 25016. 

 

Piatra Neamț, Ianuarie 2013 

 
  Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, derulează, începând cu 

data de 27.04.2012, proiectul “Realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice 

prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 

MW în Municipiul Piatra Neamț, strada Horia si racordarea acestuia la sistemul energetic 

național“, Cod SMIS 25016, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 

baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerțului si Mediul de Afaceri, 

nr. 9 RES/27.04.2012. 

In vederea respectarii aspectelor legate de mediu cu privire la activitatea de 

organizarea a procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii de proiectare si executie 

lucrari în cadrul acestui proiect, se va avea in vedere ca proiectantul sa respecte prevederile 

directivei 2004/108/EC armonizate cu legislatia nationala in ceea ce priveste standardele 

tehnice specifice panourilor fotovoltaice si compatibilitatea electromagnetica a tuturor 

instalatiilor si aparatelor achizitionate; de asemenea se va tine seama de necesitatea 

achizitionarii de echipamente cu impact scazut asupra mediului, omologate si certificate, 

conform legislatiei in vigoare atat europene cat si nationale, astfel ca riscurile generate de 

expunerea la câmpuri electromagnetice să fie reduse la minimum, ţinându-se seama de 

progresul tehnic şi de existenţa măsurilor de control al riscului la sursă, iar dupa terminarea 

lucrarilor, constructorul va lua toate masurile de eliberare a terenului de materiale ramase 

neutilizate pentru a evita degradarea sau poluarea zonei. 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Lucica Popîrda 

Funcţie: Manager de Proiect 

Tel. 0233/218.991, 0748/146.807; Fax: 0233/215.374 , e-mail: lucica.poparda@primariapn.ro 



Titlul Proiectului:
Realizarea unei noi capacitati

de producere a
energiei electrice prin valorificarea resursei

de energie regenerabila
solara cu o putere instalata de 2,9946 MW in

Municipiul Piatra Neamt,
strada Horia si racordarea la
sistemul energetic national,

Proiect cod SMIS 25016

Valoarea Proiectuluii:

Termenul de finalizare : 26.02.2014

93.425.020,77 lei
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