SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Portofoliul de Proiecte (Acțiuni):
I.

Acțiuni noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE”:

Nr.

Titlul acțiunii

1.

Organizarea de
schimburi de bune
practici cu
administrațiile
locale din
România pe teme
legate de
patrimoniu,
cultură și turism

2.

Crearea unui
centru de cultură
și inovare urbană

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ
M.4.1. Întărirea
cooperării cu actorii
relevanți de la nivel
local, național și
internațional
O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ
M.4.1. Întărirea
cooperării cu actorii
relevanți de la nivel
local, național și
internațional

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Cooperarea
insuficientă cu
actorii relevanți
de la nivel local,
național și
internațional

Acțiunea presupune organizarea de vizite de studiu
și schimb de bune practici cu alte municipalități din
România care au înregistrat performanțe notabile în
domeniile vizate de proiectul SHARE (de ex.
regenerarea centrelor istorice, branding, programe
culturale, SMART CITY etc.). Acțiunea va include și
organizarea în municipiu a unei conferințe regionale
de bune practici, în conformitate cu metoda
”Campionilor”, bună practică preluată de la
partenerul SVILUPPUMBRIA (Italia).

50,000

Bugetul
local

Primăria
Piatra
Neamț
AMR

Cooperarea
insuficientă cu
actorii relevanți
de la nivel local,
național și
internațional

Acțiunea vizează:
1) Înființarea unei structuri de tip non-guvernamental,
din care să facă parte administrația locală (Primărie,
CJ), ONG-uri din domeniul cultural, economic,
turistic, instituții publice de cultură (muzee, teatru,
filarmonică), universități.
2) elaborarea unui Program Cultural multianual, care
să fie implementat de noua structură formată;
3) Implementarea de către noua structură, care va
avea personal propriu de specialitate, a Programului
Cultural multi-anual, pe baza fondurilor publice
(cotizațiile membrilor, finanțările nerambursabile
solicitate de la Primărie și CJ Iași, sponsorizări,
fonduri de la bugetul de stat, fonduri europene;
4) Conceperea și implementarea unei platforme de
consultare publică și creativitate civică, care să
identifice potențialele soluții la problemele
comunității. Aceasta ar putea fi gestionată fie direct
de municipalitate, fie de organizații ale societății
civile locale sau chiar universități. Această platformă

2,000,000

Urban
Innovativ
e
Actions,
Buget
local

Primăria
Piatra
Neamț
CJ Neamț
ONG-uri
Instituții
Publice
Parteneri
internațion
ali

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2020

2018-2023
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Nr.

3.

Titlul acțiunii

Introducerea
conceptului de
bugetare
participativă

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Cooperarea
insuficientă cu
actorii relevanți
de la nivel local,
național și
internațional

M.4.1. Întărirea
cooperării cu actorii
relevanți de la nivel
local, național și
internațional

4.

Organizarea de
concursuri de
soluții pentru
proiectele majore
de regenerare
urbană de la nivel
local

O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ

Cooperarea
insuficientă cu
actorii relevanți
de la nivel local,
național și
internațional

Descrierea acțiunii

ar presupune atât o serie de întâlniri tematice (de ex.
consolidarea clădirilor de patrimoniu, regimul
parcărilor, amenajarea de noi spații verzi, reducerea
birocrației, atragerea de investiții etc.) organizate
periodic (de preferință lunar, într-un cadru neutru), la
care să participe toți actorii relevanți de la nivel local,
cât și o platformă virtuală, unde toți cetățenii să-și
exprime punctul de vedere, să răspundă la
chestionare de consultare publică, să vină cu soluții
la anumite probleme concrete.
Acțiunea prevede implementarea unui program-pilot
de bugetare participativă locală pentru proiecte
comunitare la scară mica, propuse direct de către
membrii comunității. Aceasta implică dezvoltarea
unei aplicații WEB de profil, organizarea unei
campanii de colectare a propunerilor concrete de
proiecte, trierea acestora de către o echipă de
specialiști sectoriali pe baza criteriilor din
regulamentul competiției, votarea publică pe
platformă a propunerilor fezabile și finanțarea
implementării acestora de către municipalitate, în
cadrul liniilor bugetare corespunzătoare (caz în care
implementarea revine exclusiv autorităților locale). O
altă opțiune este cea de punere la dispoziția
cetățenilor a unui fond de microfinanțare pentru
propunerile de proiecte, care să poată fi accesate de
către asociațiile de proprietari / cetățeni / ONG-uri,
care să fie responsabile pentru implementarea
ideilor proprii.
Acțiunea presupune organizarea de concursuri
publice de soluții cu premii pentru proiectele majore
de regenerare urbană de la nivel local (de ex.
amenajarea unor spații verzi, piețe sau scuaruri,
reabilitarea și refuncționalizarea unor clădiri publice
etc.). Deși ar putea crește costurile de proiectare,
astfel de competiții, jurizate de specialiști de
prestigiu din țară și străinătate și monitorizate atent

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

1,000,000
(cumulativ
pentru 5 ani)

Bugetul
local

Primăria
Piatra
Neamț
ONG-uri

2018-2023

300,000
(pentru 2-3
proiecte)

Bugetul
local

Primăria
Piatra
Neamț
în
parteneria
t cu OAR

2018-2023
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Nr.

5.

Titlul acțiunii

Concurs de
aplicații “smart
city”

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
M.4.1. Întărirea
cooperării cu actorii
relevanți de la nivel
local, național și
internațional
O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Deficiențele
infrastructurii
tehnice și edilitare
a autorităților
locale

M.4.2. Îmbunătățirea
infrastructurii tehnice
și edilitare a
autorităților locale

II.

Descrierea acțiunii
de opinia publică (proiectele vor fi prezentate
publicului larg și specialiștilor în cadrul unor
evenimente deschise) asigură multiple avantaje:
transparență, implicare civilă, calitate ridicată a
proiectării, atragerea talentelor locale etc.
Acțiunea vizează realizarea unor concurs de granturi
pentru crearea și implementarea unor aplicații de tip
smart (mobile, internet). Se au în vedere soluții
destinate turiștilor - precum module GPS pentru
trasee turistice (de ex. velo), aplicații de prezentare
multimedia, ghiduri turistice interactive, trasee
turistice cu suport interactiv, aplicații pentru
informarea turiștilor cu privire la evenimentele,
produsele, serviciile de agrement de la nivel local,
implementarea unui sistem de bilet turistic online;
soluții destinate cetățenilor (de ex. gestiunea locurilor
de parcare publice, evitarea zonelor cu ambuteiaje,
transmiterea de petiții în timp real etc.); soluții
destinate autorităților (de ex. management iluminat
public, monitorizare parametrii calitativi în sectorul de
utilități; monitorizarea poluării etc.)

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

200,000

Buget
local

Primăria
Piatra
Neamț

Calendar
indicativ
de
implementare

2018-2023

Acțiuni ”de context”, preluate din documente de planificare pre-existente, dar relevante pentru obiectivele Planului Local de
Acțiune și a căror implementare va fi facilitată de includerea în acest document

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

1.

Restaurarea,
consolidarea,
protecția si

O.1. Creșterea
accesului populației
Municipiului Piatra

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
Degradarea și
insuficienta
promovare a

Descrierea acțiunii
Acțiunea vizează:
- Realizare studii și documentații tehnice
- Restaurarea, consolidarea, protecţia şi

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

200,000

Buget
local

Primăria
Piatra
Neamț

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

conservarea
monumentelor
istorice

2.

3.

Conservarea,
protejarea și
promovarea
Muzeului de
lstorie și
Arheologie Piatra
Neamț

Conservarea,
protejarea și
promovarea
Muzeului Memorial
”Calistrat Hogaș”
Piatra Neamț

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia

patrimoniului
natural și cultural

M.1.1. Conservarea,
protecția,
promovarea și
dezvoltarea
patrimoniului natural
și cultural
O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia

conservarea monumentelor istorice și a clădirilor de
patrimoniu (Casa Lalu – Palatul Copiilor,
monumentul istoric “Ruine zid de incintă”, amplasat
in piaţa Curtea Domnească - str. Dimitrie Ernici)
- Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului
cultural restaurat –ex.sistem de iluminat ornamental
al clădirilor

Degradarea și
insuficienta
promovare a
patrimoniului
natural și cultural

Acțiunea vizează:
- demolarea a trei corpuri de clădire in scopul măririi
suprafețelor spațiilor expoziționale, precum și a
facilitării accesului vizitatorilor, fiind propuse unele
modificări interioare și amenajarea
unei mansarde in podul existent;
- lucrări de intervenție la toate nivelurile muzeului, în
vederea obținerii unor spații de depozitare,
laboratoare, ateliere, grupuri sanitare, garderobă,
spații de circulație, spații expoziționale,
administrative, sală de conferințe și de ședințe,
foyer, bibliotecă;
- agrementarea clădirii cu spații de loisir (terase,
spații verzi) și spații de parcare;
- activități de publicitate, promovare și digitizare a
obiectivelor de patrimoniu care să conducă la
creșterea numărului de vizitatori români și străini.
Acțiunea vizează:
- revizuirea elementelor interioare și exterioare, cu
înlocuirea lor, unde este cazul;
- reabilitarea camerelor din anexă și schimbarea
funcțiunii lor în spații expoziționale;
- restaurarea tencuielilor din interiorul clădirii;
- refacerea împrejmuirii;
- realizare trotuare protecții fundație;
- realizare sistem de colectare ape fluviale;
- amenajare circulații în incintă;
- toaletări arbori, defrișări parțiale și înlocuire

M.1.1. Conservarea,
protecția,
promovarea și
dezvoltarea
patrimoniului natural
și cultural

O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia

M.1.1. Conservarea,
protecția,
promovarea și
dezvoltarea

Degradarea și
insuficienta
promovare a
patrimoniului
natural și cultural

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

4,500,000

POR
20142020

CJ Neamț

2018-2023

380,000

POR
20142020

CJ Neamț

2018-2023
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Nr.

4.

Titlul acțiunii

Reabilitare şi
modernizare
Muzeul de Ştiinţe
Naturale Piatra
Neamt

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
patrimoniului natural
și cultural
O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Degradarea și
insuficienta
promovare a
patrimoniului
natural și cultural

M.1.1. Conservarea,
protecția,
promovarea și
dezvoltarea
patrimoniului natural
și cultural

5.

6.

Reabilitare şi
modernizare
Biblioteca
Judeţeană
”G.T.Kirileanu” sediu - Corp A

Reabilitarea/
modernizarea unui
centru
multifuncțional în
zona
Subdărmănești –
cinematograful

O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia
M.1.1. Conservarea,
protecția,
promovarea și
dezvoltarea
patrimoniului natural
și cultural
O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia
M.1.2. Dezvoltarea

Degradarea și
insuficienta
promovare a
patrimoniului
natural și cultural

Subdezvoltarea
activităților
culturale

Descrierea acțiunii
vegetație;
- digitizare și promovare patrimoniu.
Acțiunea vizează:
- Consolidarea structurilor de rezistenţă, după caz;
- Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii
- Înlocuire sau reparaţii învelitoare; înlocuire sau
reparaţii sistem pluvial;
- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de
încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de
consum
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei;
- Lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor de
climatizare, ventilare naturală şi ventilare mecanică;
- Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de
iluminat integrată a clădirii
- Lucrări de instalaţii: utilităţile obiectivelor, după caz;
- Dotări interioare.
Acțiunea vizează:
- Consolidarea structurilor de rezistenţă, după caz;
- Reabilitarea termică, repararea învelitorilor;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei;
- Lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor de
climatizare, ventilare naturală şi ventilare mecanică;
- Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de
iluminat integrată a clădirii
- Lucrări de instalaţii: utilităţile obiectivelor, după caz;
- Dotări interioare.
Acțiunea vizează:
- Realizare studii si documentațiii tehnice
- Reabilitarea și refuncționalizarea sălilor de cinema
din municipiul Piatra Neamț pentru a putea găzdui
un mix de activități culturale (proiecție filme, artele
spectacolului, ateliere creative, café-bistro, artă
contemporană ș.a.).

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

200,000

POR
20142020

CJ Neamț

2018-2023

500,000

POR
20142020

CJ Neamț

2018-2023

1,600,000

POR
20142020

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2023
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Nr.

7.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Cozla

activităților culturale

Inventarierea și
reanimarea
meșteșugurilor
specifice zonei

O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Subdezvoltarea
activităților
culturale

M.1.2. Dezvoltarea
activităților culturale

8.

Promovarea
activităților
culturale

O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia

Subdezvoltarea
activităților
culturale

M.1.2. Dezvoltarea
activităților culturale

9.

Intocmire studii
tehnice pentru
managementul
apelor din zona
munte Cozla și din
zona munte
Pietricica

O.2. Creşterea
numărului de turişti
care vizitează oraşul
Piatra Neamţ
M.2.1. Dezvoltarea
infrastructurii
turistice

Subdezvoltarea
infrastructurii
turistice

Descrierea acțiunii
- Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului
cultural restaurat - sistem de iluminat ornamental al
clădirilor
Acțiunea vizează:
- Inventarierea meșteșugarilor existenți și
promovarea activității și a produselor acestora
- Includerea atelierelor acestora în trasee turistice
- Încurajarea sistemului de ucenicie pentru diverse
profesii
- Facilități fiscale/de spațiu pentru încurajarea
activității acestora
Acțiunea vizează:
- Iniţierea schimbului cultural cu alte instituţii cultural
– artistice la nivel national și internațional
- Sprijinirea dezvoltării profesionale a artiştilor
- Amenajarea unor spații cu scop cultural si recreativ
(pentru expunere opere de artă ale artiștilor locali și
nu numai, care să asigure și o zonă de relaxare
acoperită pentru turiști și localnici)
- Organizare de tabere de sculptură cu posibilitatea
de realizare de muzee în aer liber în zona Bâtca
Doamnei - Bahrin-Cernegura
- Editarea unui calendar de evenimente (anual) al
municipiului, în care sunt introduse toate
evenimentele de gen cultural, istoric, de artă,
folclorice, de muzică, de dans, religioase, etc. cu rol
de informare şi promovare
Acțiunea vizează:
- Întocmire studiii tehnice (SF, PT) pentru
managementul apelor din zona muntele Cozla
pentru captare apă intr-un lac de acumulare, ce ar
putea fi utilizat și pentru funcționarea tunurilor de
zăpadă
- Întocmire studiii tehnice (SF, PT) pentru
managementul apelor din zona munte Pietricica,

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

100,000

Program
ul
Cultural
Elveţian
în Europa
de SudEst şi
Ucraina;
fonduri
SEE
Program
ul
Cultural
Elveţian
în Europa
de SudEst şi
Ucraina;
fonduri
SEE

Primăria
Piatra
Neamț,
Meșteșug
ari și
asociații
ale
acestora,
muzee

2018-2023

Primăria
Piatra
Neamț,
artiști și
asociații
ale
acestora,
muzee,
alte
parteneria
te

2018-2023

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2020

200,000

200,000

Bugetul
local,
Ministerul
Mediului

SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Nr.

10.

Titlul acțiunii

Reabilitarea /
Modernizarea
zonei turistice de
pe muntele Cozla

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

O.2. Creşterea
numărului de turişti
care vizitează oraşul
Piatra Neamţ

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Subdezvoltarea
infrastructurii
turistice

Ștrand Piatra Neamț, precum și alte zone de munte
identificate
Acțiunea vizează:
- Dezvoltare Aventura Parc Cozla (există în
prezent două trasee de mountain bike)
- Amenajare Orășelul de munte al copiilor extindere în afară (în prezent este amenajat
un loc de joacă in interiorul clădirii iglu)

M.2.1. Dezvoltarea
infrastructurii
turistice

11.

Centru de
echitație agrement
şi terapie

O.2. Creşterea
numărului de turişti
care vizitează oraşul
Piatra Neamţ

Subdezvoltarea
ofertei de
agrement

M.2.2. Dezvoltarea
ofertei de agrement

12.

Amenajarea de
trasee turistice și
zone de
promenadă

O.2. Creşterea
numărului de turişti
care vizitează oraşul
Piatra Neamţ
M.2.2. Dezvoltarea
ofertei de agrement

Subdezvoltarea
ofertei de
agrement

Acțiunea vizează:
- amenajare facilităţi pentru cazarea cailor - boxe,
padocuri exterioare individuale, spaţii utilitare
accesorii mari şi funcţionale;
- amenajare facilităţi pentru antrenamentul calului şi
sportivului / pacientului – manejuri si zonă de
tribune;
- amenajare spații de cazare, zone de alimentație
publică
Acțiunea vizează:
- Conceperea unor trasee turistice sau dezvoltarea
celor existente, pietonale pentru diferite volume de
timp (traseu de 1⁄2 zile, traseu de 1 zi) și care să
conecteze diferite obiective de interes
- Dezvoltarea unor trasee cicloturistice și
amenajarea acestora, incluzând locuri de popas și
indicatoare
- Realizarea și montarea de indicatoare și panouri
de informare, puncte de observare etc.
- Activități de amenajare acolo unde este necesar
- Amenajare zonă de promenadă pe malul stâng al
Bistriţei (alei de promenadă, cu bănci si scări de
acces de la trotuar spre albia râului, dotări de
siguranță etc.)

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

200,000

Bugetul
local,
parteneri
at public
privat

2018-2023

1,000,000

Bugetul
local,
parteneri
at public
privat

Primăria
Piatra
Neamț,
SC
PERLA
INVEST,
IMM-uri,
ONG-uri
din
domeniul
turismului
Primăria
Piatra
Neamț,
ONG-uri
din
domeniul
turismului

200,000

Bugetul
local

Primăria
Piatra
Neamț,
ONG-uri
din
domeniul
turismului

2018-2023

2018-2023
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Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Nr.

Titlul acțiunii

13.

Promovarea
ofertei de servicii
turistice și de
agrement a
municipiului Piatra
Neamț, în
parteneriat cu
antreprenorii

O.3. Creșterea
numărului mediu de
salariați din domeniul
HORECA

Pachete turistice
integrate

O.3. Creșterea
numărului mediu de
salariați din domeniul
HORECA

14.

M.3.1. Dezvoltarea
componentei de
promovare şi
marketing turistic a
municipiului

M.3.1. Dezvoltarea
componentei de
promovare şi
marketing turistic a
municipiului

15.

Organizarea de
festivaluri și
evenimente,
inclusiv prin
subvenționarea

O.3. Creșterea
numărului mediu de
salariați din domeniul
HORECA

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
Insuficienta
dezvoltare a
componentei de
promovare şi
marketing turistic
a municipiului

Insuficienta
dezvoltare a
componentei de
promovare şi
marketing turistic
a municipiului

Insuficienta
dezvoltare a
componentei de
promovare şi
marketing turistic

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Acțiunea vizează:
- Elaborarea unui brand turistic pentru Piatra Neamț
și promovare la nivel local, regional, național
- Inventarierea infrastructurii și a serviciilor turistice
și de agrement din municipiu
- Prezentarea, în mod centralizat și ușor de utilizat,
a ofertei de servicii turistice și de agreement.
Aceasta include: harta municipiului Piatra Neamț
cu obiectivele turistice, de agrement și toate
unitățile de cazare, ghid de informații turistice al
Municipiului Piatra Neamț, website, etc.
- Campanii de marketing
Acțiunea vizează:
- Conceperea unor pachete turistice integrate care
sa includă trasee, circuite, produse turistice,
specifice sau complementare
- Conceperea şi oferirea unor programe complexe
care să vizeze/integreze şi rezervaţiile naturale din
zonă
- Promovarea pachetelor turistice prin metode și
canale specifice de marketing

200,000

POR
20142020,
bugete
locale,
alte surse
legal
constituit
e

Primăria
Piatra
Neamț,
parteneria
te diverse

200,000

POR
20142020,
bugete
locale,
alte surse
legal
constituit
e

Dezvoltarea pe viitor a evenimentelor cu tradiție (ex.
Zilele orașului, Vacanțe muzicale) dar și susținerea
unor evenimente recent inițiate (Hard enduro) sau a
altora noi (demonstrații/ scenete din epoca
medievală la Turnul lui Ștefan, în Curtea

500,000

POR
20142020,
bugete
locale,

Primăria
Piatra
Neamț,
SC
PERLA
INVEST,
ONG-uri
din
domeniul
turismului,
mediul
privat care
activează
în
domeniul
turismului
(cazare,
alimentați
e publică
etc)
Primăria
Piatra
Neamț,
SC
PERLA

Descrierea acțiunii

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2020

2018-2020

2018-2023
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Nr.

16.

17.

18.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

proiectelor
derulate de
sectorul ONG

M.3.1. Dezvoltarea
componentei de
promovare şi
marketing turistic a
municipiului

a municipiului

Reabilitare /
modernizare
platou turistic
Cozla

O.3. Creșterea
numărului mediu de
salariați din domeniul
HORECA

Deficiențele la
nivelul
infrastructurii
publice la scară
mică pentru
valorificarea
atracțiilor
turistice

Crearea unei
rețele de transfer
de bune practici
cu parteneri din
alte țari

Creșterea
comunicării

M.3.2. Dezvoltarea
de infrastructuri
publice la scară mică
pentru valorificarea
atracțiilor turistice
O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ
M.4.1. Întărirea
cooperării cu actorii
relevanți de la nivel
local, național și
internațional
O.4: Reducerea
birocraţiei şi a

Cooperarea
insuficientă cu
actorii relevanți
de la nivel local,
național și
internațional

Cooperarea
insuficientă cu

Descrierea acțiunii
Domnească, evenimente culturale – concerte, film,
teatru). Acțiunea prevede și suplimentarea financiară
a programului de finanțare nerambursabilă de către
municipalitate și CJ a proiectelor derulate de
organizații non-profit de interes general în domeniul
cultural, în baza Legii nr. 350/2005. Alocarea
fondurilor se va face competitiv, pe baza unei cereri
de finanțare evaluate de o comisie de
specialitate.Vor avea acces la finanțare atât proiecte
noi (se recomandă organizarea unor evenimentemagnet, care să se identifice cu orașul, de ex.
festivaluri), cât și proiecte deja inițiate la nivel local.
Acțiunea vizează:
- Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement,
inclusiv a utilităţilor aferente
- Amenajarea obiectivelor turistice naturale de
utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de utilitate publică;
- Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică
pentru valorificarea atracțiilor turistice
- Activități de marketing și promovare turistică a
obiectivului finanțat
Acțiunea vizează stabilirea de noi parteneriate,
organizarea de cursuri de formare de interes comun
pentru personalul din administrația locală, realizarea
de acțiuni de twinning și de schimb de bune practici,
organizarea de schimburi culturale.

Acțiunea vizează:
- Dezvoltarea paginii web a primăriei;

Bugetul
estimativ
(Euro)

500,000

100,000

Calendar
indicativ
de
implementare

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

alte surse
legal
constituit
e

INVEST,
ONG-uri
din
domeniul
turismului,
muzee

POR
20142020

Primăria
Piatra
Neamț,
SC
PERLA
INVEST,
IMM-uri si
ONG- uri
turism

2018-2023

URBACT
III

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2023

Parteneri
internațion
ali

500,000

POCA
2014-

Primăria
Piatra

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

instituționale a
Primăriei Piatra
Neamț

19.

Implementarea
sistemelor
informatice
integrate la nivelul
compartimentelor
Primăriei Piatra
Neamț

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ
M.4.1. Întărirea
cooperării cu actorii
relevanți de la nivel
local, național și
internațional
O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

actorii relevanți
de la nivel local,
național și
internațional

- Gestionarea activității de comunicare din cadrul
primăriei
- Dezvoltarea de Centre de Informare şi Consiliere
pentru Cetățeni

Deficiențele
infrastructurii
tehnice și
edilitare a
autorităților
locale

Acțiunea vizează:
- Realizarea sistemului informatic integrat si a bazei
de date aferente gestionate în cadrul instituţiei;
- Integrarea documentaţiilor de urbanism în baza de
date spaţială;
- Facilitarea realizării/finalizării cadastrului digital în
vederea îmbunătățirii datelor disponibile și serviciilor
aferente pentru cetățeni, societăți comerciale,
organizații non-guvernamentale și alte instituții
publice
- Interoperabilizarea soluţiei informatice cu aplicaţiile
existente în cadrul instituţiei;
- Realizarea şi implementarea portalului de acces cu
nivele de utilizare intern şi extern
- Realizare unui program de formare pentru
personalul angajat în operarea sistemului informatic;
Acțiunea vizează:
- Dezvoltarea unor scheme eficiente și sustenabile
de
finanţare a formării profesionale continue (FPC) care
să faciliteze accesul și participarea la formare a
persoanelor, să stimuleze investiţia in FPC la nivelul
individului, angajatorului, statului și a comunităţii
- Stabilirea domeniilor (achiziţiile publice, ECDL,
limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi
managementul proiectelor, etc )

M.4.2. Îmbunătățirea
infrastructurii tehnice
și edilitare a
autorităților locale

20.

Formarea
continuă a
personalului

O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ
M.4.3. Formarea
personalului

Insuficienta
dezvoltare a unor
competențe la
nivelul instituțiilor
publice

Bugetul
estimativ
(Euro)

Calendar
indicativ
de
implementare

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

2020
Buget
local

Neamț

500,000

POCA
20142020
Bugete
locale

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2023

500,000

POCA
20142020
Buget
local

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

instituțiilor publice
21.

Elaborarea
/actualizarea
documentelor de
planificare
strategică şi
urbană

O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ

Deficiențele de la
nivelul
funcției de
dezvoltare
strategică

M.4.4.
Îmbunătățirea
funcției de
dezvoltare strategică
22.

23.

Înființarea unui
serviciu de
dezvoltare
turistică și
culturală in cadrul
Primăriei Piatra
Neamț

Achiziţia de
mijloace de
transport electrice
– autobuze
electrice

O.4: Reducerea
birocraţiei şi a
timpului mediu de
stat la coadă în
instituţiile publice din
Municipiul Piatra
Neamţ
M.4.4.
Îmbunătățirea
funcției de
dezvoltare strategică
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și

Deficiențele de la
nivelul
funcției de
dezvoltare
strategică

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Descrierea acțiunii

- Identificarea personalului ce urmează a fi instruit
- Derularea cursurilor de formare profesională
Acțiunea vizează:
- Elaborare/actualizare strategii locale/sectoriale şi
microregionale/periurbane de dezvoltare
- Elaborare/ actualizare/ implementare PUG, PUZuri, inclusiv la nivelul localităților component
- Crearea unui forum de dialog pentru întărirea
colaborării între mediul privat şi administraţia publică
Este vizată concret elaborarea unui regulament de
urbanism și a unui ghid de utilizare PUZ Stațiune
Turistică, PUZ și RLU Zona Centrală, PUZ-CP și
RLU Ansamblu Urban Str. Ștefan cel Mare, PUZ
Ansamblu Urban ”Iotzu” Pța Ștefan cel Mare și Bd.
Mihai Eminescu
Acțiunea vizează:
- Analiza proceselor interne și a oportunității înființării
unor noi compartimente (ex. turism) sau a
restructurării/ extinderii celor deja existente (ex.
implementare proiecte europene) pentru a prelua
sarcinile astfel create.
- Formare pentru personalul desemnat cu susținerea
dezvoltării turistice

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
achiziționarea a 20 de autobuze electrice.

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

200,000

Bugetul
local, alte
surse
legal
constituit
e

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2020

100,000

Bugetul
local

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2020

9,500,000

POR
20142020

CJ Neamț

2018-2020
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

24.

Achiziția de
mijloace de
transport electrice
– autobuze
electrice (Etapa II)

accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

25.

26.

27.

Modernizarea și
dotarea autobazei
TROLEIBUZUL
S.A. (pentru
acomodare
autobuze
electrice) – Etapa I

Modernizarea și
dotarea autobazei
TROLEIBUZUL
S.A. (pentru
acomodare
autobuze
electrice) – Etapa
II

Implementare
sistem de eticketing

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
achiziționarea a 20 de autobuze electrice.

6,900,000

POR
20142020

CJ Neamț

2021-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
reabilitarea spațiilor administrative, crearea de spații
de garare care să permită staționarea flotei de
mijloace de transport public în condiții optime pentru
asigurarea unei perioade de funcționare cât mai
lungi, modernizarea și dotarea spațiilor de întreținere
și reparații, modernizarea și dotarea spațiilor folosite
ca spălătorie, dotarea cu stații de încărcare a
autobuzelor electrice care vor fi achiziționate

1,200,000

POR
20142020

CJ Neamț

2018-2020

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
eabilitarea spațiilor administrative, crearea de spații
de garare care să permită staționarea flotei de
mijloace de transport public în condiții optime pentru
asigurarea unei perioade de funcționare cât mai
lungi, modernizarea și dotarea spațiilor de întreținere
și reparații, modernizarea și dotarea spațiilor folosite
ca spălătorie, dotarea cu stații de încărcare a
autobuzelor electrice care vor fi achiziționate

1,800,000

POR
20142020

CJ Neamț

2021-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
implementarea unui sistem de e-ticketing compus
din:

1,900,000

POR
20142020

CJ Neamț

2018-2020

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

28.

Modernizarea
stațiilor de
așteptare
transport public

O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

29.

Implementare

O.5. Creşterea

Mobilitatea și

Descrierea acțiunii

- validatoare duale card-hârtie, care vor fi amplasate
în mijloacele de transport care deservesc zona
coridorului de mobilitate urbană ce
face obiectul prezentului proiect;
- validatoare card, amplasate în staţiile de pe
traseele modernizate UAT Piatra Neamţ, dar și din
alte zone ale municipiului cu fluxuri
ridicate de pasageri (ex: capete de linii).
- computer de bord, care vor fi amplasate în
mijloacele de transport care deservesc zona
coridorului de mobilitate urbană ce face
obiectul prezentului proiect;
- automate de bilete/carduri – incluse în staţiile de pe
traseu.
￼Elemente de hardware și software e-ticketing
Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea staţiilor de așteptare pentru
transportul public. Aceste staţii de transport public
local de călători vor avea o serie de facilităţi,
adaptate în funcţie de tipul staţiei. Fără ca lista să fie
exhaustivă, aceste facilităţi se referă la: adăposturi,
mobilier (de ex. bănci), puncte de vânzare
bilete/carduri, automate de bilete/carduri, sisteme de
informare, sisteme de supraveghere video, facilităţi
pentru persoanele cu dizabilităţi, semnalistică,
platforme de îmbarcare/debarcare călători pentru
facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi și a
cărucioarelor, facilităţi pentru parcarea bicicletelor
etc. Sunt de asemenea eligibile intervenţiile privind
îmbunătăţirea accesului pietonal în zona staţiilor
(mai exact, construirea/modernizarea/reabilitarea
trotuarelor). Pentru modernizarea staţiilor de autobuz
va fi propusă o soluţie arhitecturală privind
modernizarea/regenerarea spaţiului urban aferent
staţiei de autobuz, astfel încât această zonă urbană
să fie una atractivă și dinamică.
Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

1,300,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2018-2020

1,200,000

POR

Municipiul

2018-2020
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Nr.

Titlul acțiunii

sistem de bike
sharing

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
accesibilitatea
limitate

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

30.

Piața Ștefan cel
Mare – zonă
pietonală și
reconfigurare Bd.
Republicii

O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

31.

Regenerare
urbană str. Mihai
Eminescu – zonă
de promenadă și
transport
alternativ

O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Descrierea acțiunii

implementarea unui sistem automatizat de închiriere
biciclete la nivelul municipiului Piatra Neamţ, care va
cuprinde:
- Terminale de închiriere a bicicletelor;
- Staţii inteligente de predare și preluare a
bicicletelor;
- Biciclete inteligente prevăzute cu computer de
bord;
- Biciclete electrice inteligente prevăzute cu
computer de bord;
- Sistem integrat software și hardware de gestiune și
comunicaţii:
- Modul de comunicaţii pentru integrarea elementelor
din teren;
- Modul de management operaţional, mentenanţă și
service
Acțiunea este cuprinsă în PMUD și
vizeazăvalorificarea potențialului patrimoniului
construit din zona centrală a municipiului Piatra
Neamț prin reconfigurarea spațiului urban în urma
reducerii traficului cu autoturismele personale în
această zonă. În mod concret, se va realiza
reducerea suprafeței carosabile de la 4 benzi la 2
benzi (cu restricționarea traficului în weekend),
eliminarea locurilor de parcare din piață și
redistribuirea lor pe Bd. Republicii, lărgirea spațiului
pietonal pe ambele părți ale drumului în piață,
amenajarea unei benzi pentru biciclete și a unei stații
de închiriere a acestora, precum și a unui sens
giratoriu.
Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
reconfigurarea spaţiului urban în integralitate, prin
valorificarea deschiderii între zonele de blocuri de pe
acest tronson, prin lărgirea spaţiului pietonal și de
promenadă, a spaţiilor verzi, implementarea de piste
de biciclete și reconfigurarea spaţiului ocupat în
prezent de parcările auto.

Bugetul
estimativ
(Euro)

Calendar
indicativ
de
implementare

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

20142020

Piatra
Neamţ

2,000,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2018-2020

2,500,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2021-2023
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Nr.

32.

Titlul acțiunii

Accesibilitate eco
între zona de nord
și zona centrală

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

33.

Reorganizarea
coridorului
principal de
mobilitate urbană
pe axa est-vest

O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Descrierea acțiunii

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modificarea sensurilor de deplasare pe străzile Petru
Rareș și Dacia, astfel:
- pe str. Petru Rareș - sensul de deplasare va fi
dinspre hotel Ceahlău spre Aurora, cu modernizarea
celor 3 benzi pe sens și eliminarea parcărilor
amplasate pe carosabil, modernizarea trotuarelor,
amplasarea unei staţii TP, configurarea unui traseu
de autobuz electric care să deservească zona; se
elimină giraţia Petru Rareș - Ștefan cel Mare
- pe str. Dacia - sensul de deplasare va fi dinspre
Aurora spre Ștefan cel Mare, cu modernizarea
carosabilului la 3 benzi, prin eliminarea parcărilor de
pe malul Cuiejdiului, modernizarea trotuarului și
continuarea pistei de biciclete până la Aurora,
amplasarea unei staţii TP, configurarea unui traseu
de autobuz electric care să deservească zona.
- pe Str. Orhei - introducerea benzii dedicate pentru
transportul public; modernizarea staţiilor de transport
public, introducerea unei piste de biciclete pe malul
Cuiejdiului, lărgirea trotuarului de pe partea Pietricica
și modernizarea aliniamentelor de spaţiu verde,
amplasarea elementelor de mobilier urban și
mobilier urban inteligent, modernizarea staţiilor de
transport public.
Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
reconfigurarea principalei artere de mobilitate pe axa
est-vest a municipiului Piatra Neamţ, prin
restructurarea spaţiului destinat deplasărilor auto și
introducerea facilităţilor destinate deplasărilor
alternative și nepoluante, împreună cu
reconfigurarea aliniamentelor de spaţiu verde și
relocarea aliniamentelor reţelelor de iluminat public.

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

2,800,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2021-2023

5,800,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2018-2020

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

34.

35.

Pasaj pietonal și
velo în Piața Mihail
Kogălniceanu

Regenerarea
urbană a
coridorului
secundar de
mobilitate pe axa
est-vest – Etapa I

O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Descrierea acțiunii

Astfel, prin proiect vor fi realizate benzi dedicate
pentru transportul public, realizarea de piste de
biciclete, modernizarea trotuarelor și refacerea
aliniamentelor de spaţiu verde prin plantare de arbori
maturi. Concomitent cu lucrările de modernizare a
infrastructurii sunt propuse acţiuni de modernizare a
staţiilor de așteptare pentru transportul public,
amplasarea de staţii de închiriere automată a
bicicletelor, implementarea componentelor
sistemului de management trafic inteligent și
supraveghere video.
Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
amenajarea unui pasaj pietonal subteran, amplasat
sub sensul giratoriu Mihail Kogălniceanu, care să
permită astfel traversările pietonale (șI velo) pe toate
direcţiile de deplasare fără a mai intra în conflict cu
traficul rutier rămas la suprafaţă. Se propune
amplasarea acestui pasaj în subteran, pentru a nu
afecta aspectul urban al zonei șI pentru a 16vita
blocajele posibile în obţinerea avizelor din partea
unor instituţii aflate în proximitate (ex Muzeul de
Istorie – clădire monument).
Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
reconfigurarea și regenerarea integrată a zonei
adiacente axului alternativ pentru mobilitatea urbană
pe relaţia est-vest, alternativă a principalei artere de
mobilitate pe axa est-vest a municipiului Piatra
Neamţ, prin refacerea infrastructurii rutiere,
modernizarea și amenajarea de trotuare, împreună
cu reconfigurarea aliniamentelor de spaţiu verde și
relocarea aliniamentelor reţelelor de iluminat public.
În cadrul proiectul se va realiza o modernizare a
podului peste râul Cuiejiu din dreptul Pieţei
Agroalimentare, pod care produce efecte de
„gâtuire” a traficului pe această arteră, producând
blocaje de trafic și cozi pe lungimi de 400-700 metri
pe ambele sensuri.

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

2,500,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2021-2023

3,800,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2018-2020
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

36.

Regenerarea
urbană a
coridorului
secundar de
mobilitate pe axa
est-vest – Etapa II

O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

37.

Modernizarea
coridorului
integrat de
mobilitate est-vest
Bd. Mihai Viteazu

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Modernizare Str.
Fermelor

O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare
2021-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
continuarea reabilitării coridorului secundar de
mobilitate pe axa est-vest a municipiului Piatra
Neamţ, prin modernizarea infrastructurii pietonale și
rutiere, împreună cu reconfigurarea aliniamentelor
de spaţiu verde și relocarea aliniamentelor reţelelor
de iluminat public.

2,400,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea integrată a coridorului nordic de
mobilitate pe relatia est-vest, ax de mobilitate care
deservește zonele de locuințe colective cu cea mai
mare densitate din municipiul Piatra Neamț –
cartierele Mihai Viteazul, în mod direct, și preluarea
fluxurilor de mobilitate din cartierul
Dărmănești/Școlile Normale. Prin proiect se propune
reconfigurarea tramei stradale pentru a putea
dezvolta o rețea de benzi ciclabile, modernizarea
carosabilului și a trotuarelor, modernizarea
aliniamentelor de spațiu verde, modernizarea stațiilor
de așteptare pentru transportul public și
implementarea sistemelor conexe (management
trafic și supraveghere video, bike-sharing).
Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
extinderea carosabilului la 3-4 benzi de circulaţie,
modernizarea trotuarelor pe ambele sensuri,
exproprieri în vederea lărgirii arterei de circulaţie și
relocarea/protejarea anumitor reţele de utilităţi.

2,800,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2018-2020

3,500,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2020-2023

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

38.

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

39.

Modernizarea
arterelor
alternative la
coridoarele estvest și nord-sud –
Etapa I

O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

Modernizarea
arterelor
alternative la
coridoarele estvest și nord-sud –
Etapa II

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

40.

41.

42.

Mobilitatea
infrastructurii de
mobilitate în zona
Dărmănești

Îmbunătățirea
accesului în zona
periurbană Ciritei

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare
2020-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea carosabilului, a trotuarelor și
amplasarea de benzi ciclabile, acolo unde trama
stradală permite. Vor fi reconfigurate spaţiile de
parcare din amplasament (dacă este cazul).Sunt
vizate Str. Eroilor, Str. Mihail Sadoveanu, Str. Gara
Veche, Str. Dărmănești, Str. Ulmilor

2,400,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea carosabilului, a trotuarelor și
amplasarea de benzi ciclabile, acolo unde trama
stradală permite. Vor fi reconfigurate spaţiile de
parcare din amplasament (dacă este cazul).Sunt
vizate Str. Ștefan cel Mare, Calistrat Hogas,
Alexandru cel Bun, Alexandru Lăpușneanu, Ecoului,
Unirii, Privighetorii, Mărăţei, Progresului

4,400,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

2020-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea carosabilului și
amenajarea/modernizarea trotuarelor.Sunt vizate
Str. Subdărmănești, Hangului, Poiana Teiului,
Boboteni, Audia, Pepiniere, izvorul Alb, Nicolae
Iorga, Gavril Calinescu, Constantîn Brâncoveanu,
Mihai Stamatin, Grigore Ureche, Constatîn Mătase,
Garofiţei, Armoniei

2,400,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

2021-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea carosabilului și realizarea de trotuare
pe ambele părţI ale str. Ion Ionescu de la Brad,
pentru a asigura deplasarea în siguranţă a pietonilor

700,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

la infrastructura
publică a acestuia

43.

44.

45.

Îmbunătățirea
accesului în zona
periurbană Văleni

Îmbunătățirea
accesului în zona
periurbană
Doamna

Modernizarea
infrastructurii din
localitățile
componente –
Ciritei

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

către/dinspre aceasta zonă.

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea carosabilului și realizarea de trotuare
pe ambele părţI ale str. Gh. Asachi și Al. Brazilor,
pentru a asigura deplasarea în siguranţă a pietonilor
către/dinspre aceasta zonă.

1,500,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

2018-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea infrastructurii de acces în zona
Doamnei, prin modernizarea carosabilului, lărgirea
plaformei drumului pentru realizarea unei alei
pietonale/bandă velo, realizarea de ziduri de sprijîn
și protejarea/relocarea reţelei electrice.

5,000,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

2018-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea infrastructurii din interiorul cartierului
Ciritei, prin modernizarea carosabilului,
modernizarea sau amenajarea de trotuare.

2,500,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

2021-2023

SHARE
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Nr.

46.

47.

48.

49.

Titlul acțiunii

Modernizarea
infrastructurii din
localitățile
componente –
Văleni

Modernizarea
infrastructurii din
localitățile
componente –
Doamna

Modernizarea
infrastructurii de
mobilitate în zona
Ocol

Amenajarea

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea infrastructurii din interiorul cartierului
Văleni, prin modernizarea carosabilului,
modernizarea sau amenajarea de trotuare.

900,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

2021-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea infrastructurii din interiorul cartierului
Doamna, prin modernizarea carosabilului,
modernizarea sau amenajarea de trotuare.

500,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

2021-2023

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
modernizarea infrastructurii din zona Ocol, prin
modernizarea carosabilului, modernizarea sau
amenajarea de trotuare.

1,200,000

Bugetul
local
PNDL

Municipiul
Piatra
Neamţ

2021-2023

Mobilitatea și

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează

1,200,000

POR

Municipiul

2021-2023

Descrierea acțiunii
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Nr.

Titlul acțiunii

coridoarelor
pietonale și
semipietonale –
etapa II

50.

Implementarea
unui sistem de
management
inteligent al
traficului

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia
M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat
O.5. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la infrastructura
publică a acestuia

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
accesibilitatea
limitate

valorificarea potentialului zonei rezidențiale colective
din cartierul Precista. În mod concret, se propune
realizarea unei zone extine de spații partajate între
mobilitatea pietonală, velo și auto care va avea
restricții majore de viteză.

Mobilitatea și
accesibilitatea
limitate

Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează
dezvoltarea unui sistem de management inteligent al
traficului care va cuprinde:
- Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales în
intersecţii;
- Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și
sincronizată, ce poate asigura prioritizarea
mijloacelor de transport în
intersecţiilesemnalizate/semaforizate;
- Sisteme de localizare a mijloacelor de transport
public urban și demanagementul flotei (prin GPS,
AVL, etc.);
- Sisteme de informare VMS – sisteme de mesaje
variabile;
- Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor;
- Dotarea centrului de comandă pentru
managementul traficului, cu componente specifice
software și hardware, precum și lucrări
punctuale de construcţii şi instalaţii în cadrul
dispeceratelor;
Acțiunea vizează:
- identificare terenuri
- realizare studii tehnice
- amenajare zone de picnic
- construcție alei, pistă bicicletă
- plantare arbori, arbuști și flori
- realizare rețea de irigații automatizate

M.5.1. Asigurarea
unui grad de
mobilitate și
accesibilitate ridicat

51.

Amenajare /
dezvoltare noi
parcuri și grădini
publice, locuri de
joacă în Piatra
Neamț

O.6. Creşterea
calităţii factorilor de
mediu din Municipiul
Piatra Neamţ
M.6.1.Reducere/a
poluării urbane

Descrierea acțiunii

Manifestarea
poluării urbane

Bugetul
estimativ
(Euro)

Calendar
indicativ
de
implementare

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

20142020

Piatra
Neamţ

2,300,000

POR
20142020

Municipiul
Piatra
Neamţ

2018-2020

5,800,000

POR
20142020

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2023
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Nr.

52.

53.

54.

55.

Titlul acțiunii

Realizarea hărţii
acustice a
municipiului

Stații de
reîncărcare pentru
vehicule electrice
și electrice hibrid
plug-in

Reconstrucţie
ecologică
forestieră

Lucrări de
regularizare a
albiei pârâului
Cuiejdiu

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

O.6. Creşterea
calităţii factorilor de
mediu din Municipiul
Piatra Neamţ

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Manifestarea
poluării urbane

Descrierea acțiunii
- realizare instalației de iluminat în concordanță cu
principiile eficienței energetice
- amenajarea spațiilor de joacă
- amenajarea zonelor de teren de sport
- amenajarea zonelor de belvedere
- amenajare zonă grădină botanică/zonă
expozițională
- amplasare mobilier ecologic, Info-chioșcuri și
panouriinformative
Este propusă amenajarea de noi spații verzi
(scuaruri, grădini publice) în zonele Speranța,
Pietricica, Dărmănești, Văleni.
Acțiunea vizează:
- Execuție măsurători
- Elaborarea hărți acustice strategice globale și
individuale pentru sursele de zgomot identificate

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

20,000

Bugete
locale,
AFM, alte
surse
legal
constituit
e
AFM

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2020

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2020

M.6.1.Reducerea
poluării urbane
O.6. Creşterea
calităţii factorilor de
mediu din Municipiul
Piatra Neamţ

Manifestarea
poluării urbane

Acțiunea vizează instalarea de puncte/prize de
reîncărcare pentru vehicule electrice si electrice
hibrid plugin

200,000

M.6.1.Reducerea
poluării urbane
O.S.6. Creşterea
calităţii factorilor de
mediu din Municipiul
Piatra Neamţ

Reducerea
biodiversității

1,000,000

Bugetul
local,
Ministerul
Mediului

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2023

M.6.2.Protejarea
biodiversității
O.S.6. Creşterea
calităţii factorilor de
mediu din Municipiul
Piatra Neamţ

Reducerea
biodiversității

Acțiunea vizează:
- Inventarierea terenurilor degradate și neproductive;
- Executarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor
degradate și neproductive prin împădurire.
Sunt vizate de astfel de lucrări Parcul Cozla și
terenul degradat din perimetrul de ameliorare
Cârlomanu.
Acțiunea vizează:
- lucrări de decolmatare şi calibrare pe o lungime de
cca. 400 m pentru a asigura albiei o secţiune care să
asigure tranzitarea debitelor înregistrate în timpul

300,000

Bugetul
local,
Ministerul
Mediului

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

M.6.2.Protejarea
biodiversității

56.

Extinderea și
modernizarea
rețelei de fântâni
publice din
municipiul Piatra
Neamț

57.

Platforma digitală
pentru turism
inteligent

58.

Insemne ale
Regalității
Române și Marea
Unire

O.7. Creşterea
calităţii vieții
locuitorilor
municipiului,
respectiv a
experienței turiștior
care îl vizitează
M.7.1. Îmbunătățirea
mediului urban
O.8. Creșterea
ponderii turiștilor
atrași prin mijloace
de promovare
electronică
M.8.1. Crearea de
tehnologii suport
pentru turismul
inteligent
O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia
M.1.2. Dezvoltarea
activităților culturale

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

viiturilor,
- protejarea malurilor prin executarea unor apărări de
maluri realizate din lucrări elastice (aproximativ 400
ml - gabioane) pentru a stopa eroziunile de maluri
care pot antrena depuneri de balast de-a lungul
întregului pârâu Cuiejdiu, inclusiv sub Pod si
Platformele 1 si 2 ale proiectului.
- prelungirea conductei de transport si realizarea
unei guri de descărcare
Insuficiența și
Acțiunea vizează:
degradarea
- Construcția de noi fântâni publice
spațiilor publice și - Modernizarea fântânilor publice existente
a celor verzi

Lipsa
tehnologiilor
suport pentru
turismul
inteligent

Subdezvoltarea
activităților
culturale

Acțiunea vizează:
- Crearea cadrului partenerial
- Crearea conceptului de dezvoltare turistică și a
funcționalităților platformei
- Crearea unor pachete pentru operatorii de turism
- Integrarea informațiilor existente despre
destinațiile turistice în circuite turistice
personalizate
- Crearea unui calendar cu evenimentele atractive
pentru turiști
Acțiunea vizează:
Expoziție temporară de la Muzeul de Artă Piatra
Neamț, în intervalul 10 mai – 10 iunie 2018
Expoziția va aduce în fața publicului nemțean
coroana purtată de Regina Maria la Încoronarea sa
ca Suverană a României Mari, buzduganul Regelui
Ferdinand I și mantiile regale de la Încoronare.

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

200,000

Bugetul
local

Primăria
Piatra
Neamț

2018-2023

200,000

Urban
Innovativ
e
Actions:
Topic –
Tranziţie
digitală

Primăria
Piatra
Neamţ,
ONG-uri
care
activează
în sectorul
turismului

2018-202

6,500

Bugetul
de stat

CJ
NeamțCMJ
Neamț
Colaborat
ori:
Muzeul
Național
de Istorie

2018
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Nr.

59.

60.

Titlul acțiunii

Județul Neamț Marele Război și
Marea Unire

Un pictor de front.
Aurel Băeșu
(1896-1928)

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia
M.1.2. Dezvoltarea
activităților culturale
O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia
M.1.2. Dezvoltarea
activităților culturale

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Subdezvoltarea
activităților
culturale

Acțiunea vizează:
Expoziție foto-documentară
Locul de desfășurare: Muzeul Curțea Domnească
Piatra Neamț, Pivnița II, în perioada 24 iunie – 1
decembrie 2018

880

Bugetul
de stat

Subdezvoltarea
activităților
culturale

Acțiunea vizează:
Expoziție temporară de la Muzeul de Artă Piatra
Neamț, în intervalul 1 august – 15 septembrie 2018
Proiectul urmărește punerea în valoare a activității
artistice și patriotismului pictorului Aurel Băeșu

1,100

Bugetul
de stat

Responsabil /
Parteneri
a
României
și Muzeul
Național
Peleș
CJ
NeamțCMJ
Neamț

CJ
NeamțCMJ
Neamț
Colaborat
ori:
Muzeul
Național
de Artă a
României,
Muzeul
Național
Cotroceni,
Complexu
l Muzeal
Național
Moldova
Iași,
Complexu
l Muzeal
Iulian
Antonesc
u Bacău,
Muzeul de

Calendar
indicativ
de
implementare

2018

2018
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Nr.

61.

Titlul acțiunii

Comemorare. 80
de ani de la
dispariția Reginei
Maria-Suverana
României Maria

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Subdezvoltarea
activităților
culturale

M.1.2. Dezvoltarea
activităților culturale

62.

Ia Neam(ț)ului

O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor
la cultura acestuia

Subdezvoltarea
activităților
culturale

M.1.2. Dezvoltarea
activităților culturale
63.

Arta Română în
Marele Război

O.1. Creşterea
accesului populaţiei
Municipiului Piatra
Neamţ și a turiștilor

Subdezvoltarea
activităților
culturale

Descrierea acțiunii

Acțiunea vizează:
Ridicarea unei troițe în comuna Tarcău, în Poiana
Crivaia, 14 septembrie 2018
Troița va fi ridicată în apropierea locului în care
Nicolae Iorga a pus piatra fundamentală a Mănăstirii
Maica Domnului a Tuturor Mângâierilor, la data de
14 septembrie 1939, în Poiana Crivaia-Tarcău.
Momentul era închinat Reginei Maria, cea care își
dorise să construiască în acest loc Casa Albă a
bătrâneților sale, vis mărturisit de Suverană, în
memorii. În semn de prețuire și recunoștință, la
propunerea marelui istoric Nicolae Iorga, la un an de
la moartea Reginei Maria, a fost așezată această
piatră. Împlinirea a 80 de ani de la moartea Reginei
Maria, la 18 iulie 2018, oferă prilejul unei reparații
istorice, știut fiind faptul că dispariția lui Nicolae
Iorga, instaurarea regimului de factură totalitară au
stopat aceste lăudabile inițiative ale contemporanilor
Suveranei României Mari.
Acțiunea vizează:

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Conferință, invitat, un specialist din cadrul Institutului
pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară

Artă Ion
Irimescu,
colecționa
ri
particulari
CJ
NeamțCMJ
Neamț,
Protopopi
atul Piatra
Neamț,
Primăria
Comunei
Tarcău

Calendar
indicativ
de
implementare

4,300

Bugetul
de stat

1,100

Bugetul
de stat

CJ
NeamțCMJ
Neamț

2018

320

Bugetul
de stat

CJ
NeamțCMJ
Neamț

2018

Expoziție temporară, 23 noiembrie-21 decembrie
2018, ce va fi dovada că tradiția nu se pierde!
Iile vechi, dar și iile noi vor fi pentru prima dată
reunite într-o expoziție. Patrimoniul Muzeului de
Etnografie din Piatra Neamț este o sursă de
inspirație pentru iubitorii artei populare.
Acțiunea vizează:

Responsabil /
Parteneri

2018
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
la cultura acestuia
M.1.2. Dezvoltarea
activităților culturale

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii
Locul de desfășurare: Muzeul Cetatea Neamț, Târgu
Neamț, în septembrie 2018

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

