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- Partenerii de afaceri ai prestatorilor de servicii de turism şi 
servicii conexe;
- Furnizori de bunuri aferenţi turismului cultural istoric   
- Consumatorii de servicii turistice;
- Prin extindere, sectorul turistic din  Regiunea de Nord - Est
şi la nivel naţional prin creşterea calitativă, la standarde 
europene a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului 
cultural-istoric, cu impact direct asupra creşterii cererii de 
turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană;   
- Societatea românească în ansamblu: investiţia realizată 
prin proiect va servi ca  exemplu  pentru celelalte centre 
urbane din ţară. 

Complexitatea investiţiei şi caracterul amplu al acesteia 
are ca rezultate indirecte:

- Creşterea numarului de turişti prin valorificarea potenţialului 
turistic în municipiul Piatra Neamţ;
- Extinderea sezonului turistic;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de acces la cultură şi istorie a 
populaţiei municipiului Piatra Neamţ;
- Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea relaţiilor 
cu alte alte situri şi clădiri de patrimoniu, datorită dotărilor 
şi spaţiului restaurat, disponibil desfăşurării diferitelor 
activităţi temporare şi ocazionale;
- Creşterea eficienţei  energetice  la nivelul monumentelor 
restaurate, disponibil desfăşurării  diferitelor  activităţi 
temporare şi ocazionale;
- Crearea de cereri pentru o gamă largă de bunuri şi servicii 
locale, achiziţionate ulterior de turişti;
- Contribuie la creşterea sezonului turistic cu 100%, la 12 luni.    

Investim în viitorul tău!
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Proiectul  „Restaurare  şi  punere  în  valoare zona istorică şi 
culturală  Curtea  Domnească  din  Piatra  Neamţ  –  prin 
reabilitarea,  dotarea  şi  punerea  în  valoare  a  sitului  şi 
clădirilor de patrimoniu:   Muzeul de Etnografie,   Muzeul de 
Artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă,  Ruinele beciului 
şi ruinele zidului  de  incintă  ale  Curţii  Domneşti şi Muzeul 
aferent”   este o componentă a unei iniţiative mai complexe 
de investiţii a  municipiului  Piatra Neamţ,  încadrându-se în 
seria investiţiilor cu obiectivul general comun  –  dezvoltarea 
municipiului Piatra Neamţ.

 Obiectivul proiectului 

Obiectivul  general  al  proiectului îl constituie restaurarea şi 
valorificarea  durabilă  a  patrimoniului  cultural - istoric  din 
judeţul  Neamţ,  în  vederea  includerii  acestuia  în circuitul 
turistic  şi  promovarea  lui  în  scopul  atragerii  turiştilor, 
contribuind  astfel  la  creşterea  standardelor  de  calitate a 
infrastructurii  turistice  şi  a  facilităţilor  de  petrecere  a 
timpului  liber  şi  implicit  a  gradului  de  atractivitate  a 
municipiului Piatra Neamţ şi a regiunii Nord - Est.

Obiectivele  specifice  ale  proiectului  sunt  restaurarea  şi 
punerea  în  valoare  a  zonei  istorice  şi  culturale  Curtea 
Domnească din  Municipiul  Piatra Neamţ  –  prin reabilitarea,
dotarea  şi  punerea  în  valoare  a  sitului  şi  clădirilor  de 
patrimoniu:  Muzeul de Etnografie,  Muzeul de Artă, Teatrul
Tineretului,  Turnul  Clopotniţă,  Ruinele  beciului  şi ruinele
zidului  de  incintă  ale  Curţii Domneşti  şi  Muzeul aferent,
pe parcursul a 46 luni, astfel:

o Restaurare a monumentelor:

- Restaurare Muzeul de Etnografie, monument istoric de tip B, 
datare din anul 1931        
- Restaurare Muzeul de Artă, monument istoric de tip B, 
datare din anul 1931       
- Restaurare Teatrul Tineretului, monument istoric de tip B, 
datare din anul 1935       
- Restaurare Turnul Clopotniţă, al lui Ştefan cel Mare, 
monument istoric de tip A, datare din anul 1499
- Restaurarea Beciului Domnesc şi zidului de incintă 

o Punere în valoare a sitului monumentelor:  

- Prevederea de iluminat exterior nocturn, dalaje, amenajări; 
extinderea unor activităţi muzeale în aer liber,  în extensia 
muzeelor,  cum ar fi  amenajarea  unui  lapidariu  în  faţada 
posterioară  a  Muzeului de Artă  şi a Muzeului de Etnografie.

o Punere în valoare vestigii arheologice:

- Realizare lapidarii în aer liber, lânga Muzeul Curţii Domneşti 
şi în curtea din spatele  Muzeului  de  Artă:  expunere lângă 
Muzeul Curţii Domneşti: amenajare muzeu pentru expunerea 
pieselor  din  piatră  sau  metal,  care  vor  fi  pozate în nişe 
speciale  protejate  şi  iluminate,  în zona pasajului dinspre 
Biserica Sf. Ioan pe o suprafaţă de 450 mp; expunere în zona 
din  spatele  Muzeului  de  Artă:  amenajare  muzeu  pentru 
expunerea  pieselor din piatră sau metal,  care vor fi pozate 
în nişe speciale protejate şi iluminate sau în aer liber;  zona  
va fi împrejmuită şi securizată;  crearea de socluri sau nişe
pentru susţinere obiecte, eventuale fundaţii;  executarea de  
nişe protejate cu sticlă cristal cu filtru UV sau cu plastic dur  
perfect transparent, cu filtru UV.  
Vor fi montate pastile cu substanţe hidrofobe pentru menţinerea 
unei umidităţi constante.

o Punerea în valoare a monumentelor din zona studiată  
prin spaţii verzi, obiecte de mobilier urban: 

- Prevederea a 1000,00  mp amenajări de spaţii verzi în zona 
limitrofă a monumentelor, pentru refacerea cadrului natural 
dupa finalizarea lucrărilor de construcţii 

Justificarea necesităţii implementarii  proiectului 

Necesitatea  investiţiei  privind  proiectul  „Restaurare  şi 
punere  în  valoare  zona  istorică  şi  culturală  Curtea 
Domnească din Piatra Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi 
punerea în valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: 
Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul Tineretului, 
Turnul Clopotniţă, Ruinele  beciului  şi  ruinele  zidului  de  

incintă ale Curţii Domneşti şi Muzeul aferent”  are la bază  
Planul Local de Dezvoltare Durabilă prin care s-a identificat  
pentru Municipiul   Piatra  Neamţ ca soluţie de dezvoltare  
socio-economică turismul. Acest fapt este generat în principal 
de structura actuală a activităţilor economice, de potenţialul 
oferit de amplasarea localităţii şi resursele existente, şi are 
ca rezultat determinarea investiţiilor municipalităţii prepon-
derent către acest domeniu. 

 Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt: 

- vizitatori ai  Muzeului  de  Etnografie,  Muzeului  de  Artă, 
Teatrului Tineretului, Turnului Clopotnită, Ruinelor Beciului 
şi Ruinelor zidului de incintă ale Curţii Domneşti şi Muzeului 
aferent, persoane fizice din ţară sau din străinătate, interesaţi 
de servicii de turism cultural-istoric; 
- spectatori ai  Teatrului  Tineretului,  inclusiv  spectatori 
elevi/studenţi; 
- grupuri de preşcolari, şcolari, studenţi organizaţi în vederea
vizitării de muzee, situri arheologice, obiective de patrimoniu  
cultural, istoric şi  religios.   

Beneficiari indirecţi:  

 - Regiunea de Nord - Est  în general şi comunitatea locală, 
respectiv  municipiul  Piatra Neamţ,  în  special,  unde se 
dezvoltă activitatea de turism;
- Municipiul Piatra Neamţ prin valorificarea atracţiilor 
turistice care va contribui la creşterea economică a zonei 
prin  favorizarea  apariţiei  şi  dezvoltării  firmelor  locale, 
transformând areale cu competitivitate economică scăzută 
în zone atractive pentru investitori;    
- Locuitorii municipiului Piatra Neamţ prin crearea unor noi 
locuri de muncă ce contribuie astfel la creşterea nivelului 
de trai a acestora; 
- Prestatorii de servicii conexe (transport, agenţii de turism, 
unităţi  de  cazare  şi  restaurante,  spaţii comerciale)  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi  judeţ  care  îşi  vor  consolida 
şi/sau dezvolta activitatea ca urmare a creşterii interesului 
turiştilor pentru zona vizată de proiect; 


