
RESTAURAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE 
A ZONEI ISTORICE ŞI CULTURALE 

CURTEA DOMNEASCĂ DIN MUNICIPIUL 
PIATRA NEAMŢ 

– PRIN AMENAJĂRI URBANISTICE, 
AMENAJĂRI ALE CIRCULAŢIILOR 

PIETONALE ŞI CAROSABILE
 - PASAJ AUTO SUBTERAN, 

PARCAJE SUBTERANE - cod SMIS 11177

Beneficiari direcţi: 
-       Populaţia din  zona  de  acţiune  urbană:  11.413 
persoane.  Populaţia  municipiului  Piatra  Neamţ: 
104.914 persoane (conform recensământ din 2002).

Beneficiari indirecţi:
-       Regiunea de Nord - Est în general; 
-       Municipiul Piatra Neamţ prin valorificarea atrac-
ţiilor turistice;
-       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;
-       Partenerii de afaceri ai prestatorilor  de  servicii 
de turism şi servicii conexe;
-       Furnizorii 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  ansambului  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 cele- 
lalte centre urbane din ţară. 
-       Investiţia realizată prin proiect va servi ca exem-  
plu pentru celelalte centre urbane din ţară.
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           Proiectul este finanţat de către  Uniunea Euro-
peană prin Programul Operaţional Regional  2007-2013 
–  Axa prioritară  1  „Sprijinirea dezvoltării  durabile  a 
oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
sub-domeniul „Centre urbane”.
          Acest proiect face parte  din  Planul integrat de 
dezvoltare urbană a municipiului Piatra Neamţ - Curtea 
Domnească  ( acronim P.I.D.U. ),  alături  de alte două 
proiecte  importante  de  reabilitare  a  infrastructurii 
urbane şi sociale a oraşului:  „Crearea de spaţii publice 
urbane în municipiul Piatra Neamţ prin construirea unui 
pod şi a unei arii de parcări în  zona  intersecţiei  Piaţa 
Ştefan  cel  Mare,  strada  Orhei,  Bulevardul  Dacia  şi 
amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu” şi  „Reabili-
tarea şi modernizarea spaţiilor din  strada  Ştefan  cel 
Mare nr. 23 Piatra Neamţ, pentru  furnizarea  unor ser-
vicii sociale”.

           al acestui proiect îl consti-Obiectivul general  
tuie reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul  
Piatra Neamţ, contribuind astfel la îmbunătăţirea gra-
dului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la creşterea 
calităţii vieţii şi la crearea de noi locuri de muncă.

           reabilitarea infrastructurii Obiectivul specific: 
urbane din municipiul Piatra Neamţ prin amenajări      
urbanistice, amenajări ale circulaţiilor pietonale şi      
carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane,    
în zona istorică şi culturală Curtea Domnească, pe       
parcursul a 56 luni, astfel:
-     Amenajarea  cadrului  urban  şi  istoric  al  Curţii 
Domneşti  –  Piaţa Libertăţii  prin  dalaje  cu  substrat 
carosabil care să permită intervenţia în caz de necesi-
tate,  spaţii verzi,  mobilier urban nou,  iluminat orna-
mental, marcare trasee turistice; 

-     Amenajarea  şi  valorificarea  Parcului  Tineretului 
prin iluminat ornamental, alei cu dalaje noi, scări noi, 
rampe, obiecte noi de mobilier urban;
-     Amplificarea pieţii monumentale cu o nouă  piaţă, 
extensie  la  Piaţa  Libertăţii,  creată  prin  coborârea 
circulaţiei rutiere sub o dală urbană. Dala va fi utilizată 
pentru amenajarea de fântâni decorative şi  elemente 
de artă decorativă care să amplifice valoarea elemen-
telor urbane componente a acestui  spaţiu  realizat  la 
“nivel”;

-    Sub această extensie urbană se va coborâ circulaţia 
carosabilă a str. Ştefan cel Mare realizându-se pasajul 
rutier;
-     Crearea unui parcaj subteran cu  64 de locuri,  pe 
două nivele, în zona pasajului rutier, dotat cu scări de 
acces, ascensoare, elevatoare;
-     Valorificarea zonei şi punerea în evidenţa a amena-
jărilor, prin iluminatul ornamental al zonelor urbane, 
iluminatul stradal;

Complexitatea investiţiei şi caracterul amplu al 
acesteia are ca rezultate directe:
-    Coborârea circulaţiei carosabile la o cotă amenajată 
cu cca  323,50 m faţă de  cota  actuală,  racordând  în 
acelaşi timp dala pietonală a Pieţei Libertăţii cu o dală 
pietonală nouă la nivelul acesteia; 
-    Parcajele  ce  se realizează cu accesul  şi iesirea  în 
pasajul carosabil. Acestea sunt realizate pe 2 nivele cu 
câte 32 parcaje pe fiecare nivel; 
-    Racordarea str. Ştefan cel Mare cu pasajul rutier;
-    Racordarea str. V.A. Urechia cu Piata Libertăţii;  
-    Amenajarea Parcului Tineretului şi a Pieţei Libertăţii 
prin care se prevede realizarea unor alei noi de racord 
cu dala urbană şi pasajul; 
-    Pentru iluminatul spaţiilor pietonale se  vor  utiliza 
corpuri de iluminat decorative cu  înălţimea de  3,0 m 
precum şi corpuri de iluminat pitice montate în spaţiile
verzi;
-    Se mai prevăd  corpuri  pentru  iluminatul  stradal, 
pentru completarea iluminatului la str. Ştefan cel Mare 
şi în pasajul rutier; 
-    Se vor realiza dalaje  noi,  durabile,  pentru  Piaţa 
Libertăţii şi extensia la Piaţa Libertăţii; 
-    Se vor realiza scări de acces şi rampe din zonele cu 
spaţii verzi de lângă Teatrul Tineretului;
-    Realizarea de trepte de acces din  beton cu  finisaj 
din piatră naturală, borduri de delimitare şi balustrade 
decorative  din  fier  forjat  în  zona  nordică  a  Pieţii 
Libertăţii; 
-    În vederea  funcţionării  celor  2  pieţe  ce  aparţin 
Curţii Domneşti ca un mare muzeu în aer liber,  vor  fi 
montate:  6 indicatoare rutiere, 1  indicator  cu  harta 
zonei dotat cu speaker, 7 indicatoare cu speak - cartelă 
pentru  7 monumente din zonă,  6 indicatoare  pentru 
direcţionare spre obiective publice şi muzee.”  


