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Context general 
 
 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a realizat Planul Regional de Actiune pentru Turism 

(PRAT) Nord - Est 2017 – 2023 in parteneriat cu Grupul Regional de Lucru pentru Elaborarea si 

Monitorizarea PRAT Nord-Est, in vederea asigurarii cadrului strategic necesar dezvoltarii turismului in 

Regiunea Nord-Est. 

In conformitate cu prevederile din cadrul sectiunii Monitorizarea Planului Regional de Actiune pentru 

Turism Nord-Est 2017-2023,  documentul este monitorizat anual atat din punct de vedere al starii si 

evolutiei situatiei curente in sectorul turistic din Regiunea Nord-Est, cat si al implementarii 

portofoliului de proiecte in domeniul turismului. 

Va invitam sa consultati Raportul de Monitorizare al PRAT Nord-Est 2017-2023 aferent anului 2019.  
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Infrastructura rutiera 
 

 
 
 

 
Ponderea drumurilor modernizate in totalul drumurilor publice din regiune, la 31 decembrie 2018, este de 

numai 39,97%, dar in crestere fata de anul 2017 (36,79%). Ponderea drumurilor cu imbracaminti usoare 

asfaltice la 31 decembrie 2017 este de 19,94%, de asemenea intr-o usoara crestere fata de anul 2017, cand 

nivelul inregistrat era de 17,95%. 

Analizand aceasta situatie se constata ca, asa cum arata cifrele din tabelul de mai jos, la finalul anului 2018, 

aproximativ 60% din infrastructura rutiera a Regiunii Nord Est era sub standardul minim acceptabil. 

Categorii de drumuri publice Regiunea 

Nord-Est 

Bacau Botosani Iasi Neamt Suceava Vaslui 

 

Total drumuri 

publice, km 

Total 14892 2455 2561 2490 2038 3145 2203 

Modernizate 5915 990 877 853 571 1840 784 

Cu imbracaminiti 

usoare rutiere 

2970 435 526 696 633 216 464 

Pietruite 4620 798 757 708 735 912 710 

De pamant 1387 232 401 233 99 177 245 

            Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS, 2018 

Daca mai tinem cont de faptul ca, din totalul drumurilor modernizate sau cu imbracaminti usoare rutiere, 

aproximativ jumatate sunt cu un pronuntat grad de uzura, cauzata de exploatarea intensiva a cailor rutiere 

intre resedintele de judet si polii de dezvoltare din regiune cu ramificatii spre punctele de trecere a frontierei 

de stat, a oraselor regiunii si cu regiunile invecinate, se poate concluziona ca este necesar a imbunatati 

calitatea infrastructurii rutiere regionale. 

Regiunea are un grad bun de acoperire cu infrastructura de tip rutier ce asigura accesibilitatea necesara catre 

obiectivele turistice, insa cu un grad insuficient de modernizare, in special la nivelul drumurilor judetene si 

comunale, situatie ce determina timpi de deplasare crescuti catre acestea. 

 
 
 
 
 
 
 

I.1 

 
Accesibilitatea 

Regiunii Nord-Est 
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Infrastructura aeriana 
 
 
 
 

Transporturile aeriene de care beneficiaza regiunea sunt sustinute de o infrastructura specifica formata din 

trei aeroporturi care deservesc curse interne si zboruri externe. Cele trei aeroporturi sunt situate in orasele 

Iasi, Bacau si Suceava.  

 
 
Aeroportul Iasi  
 

 

Aeroportul Iasi este cel mai vechi din regiune, fiind infiintat in anul 1932. El se afla situat la 8 km nord de Iasi, 

la o altitudine de 120 m, fiind destinat traficului aerian intern si extern de pasageri, cu avioane scurt curier, 

avand o pista de decolare-aterizare de 2.400 metri lungime.  

Accesul la aeroport se face pe drumul judetean DJ 282G si apoi pe DJ 282I. Aeroportul Iasi se afla in zona de 

granita a Uniunii Europene cu tarile estice, pozitia sa fiind una de o importanta deosebita avand in vedere 

cooperarea transfrontaliera. Relativa apropiere fata de Vaslui, Botosani si Neamt permite satisfacerea cererii 

de transport aerian pentru locuitorii din aceste zone, care au astfel avantajul accesului rapid spre aceste centre 

urbane. 

Aeroportul Iasi este certificat ca aeroport international si este format din 3 terminale, cu 14 birouri de check-

in si o capacitate de 680 de pasageri/ora. Companiile aeriene ce opereaza pe Aeroportul Iasi sunt:  

• Tarom cu zboruri  directe  catre  Tel Aviv, Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara. 

• Austrian Airlines cu zbor direct catre Viena; 

• Wizz Air ce zboara catre Milano-Bergamo (Italia), Venetia-Treviso (Italia), Londra-Luton (Marea 

Britanie), Larnaca (Cipru), Bologna (Italia), Tel Aviv (Israel), Catania (Italia), Roma-Ciampino (Italia), Dortmund 

(Germania), Salonic (Grecia) - cursa charter (01.04.2019 - 03.05.2019), Paris-Beauvais (Franta), Eindhoven 

(Olanda), Billund (Danemarca), Bruxelles-Charleroi (Belgia), Liverpool (Marea Britanie). 

• Blue Air, cu zboruri catre Bucuresti, Paris-Beauvais (Franța), Londra-Luton (Marea Britanie), Roma-

Fiumicino (Italia), Barcelona (Spania), Bruxelles (Belgia), Koln-Bonn (Germania), Munchen (Germania, Torino 

(Italia).  

Aeroportul Iasi a inregistrat o crestere importanta a numarului de pasageri in anul 2018 – 1.517.309 pasageri 

fata de 881.157 pasageri in anul 2016, reprezentand 58%.  

De asemenea, in 2018, aeroportul lasi s-a situat pe pozitia 4 in topul celor 16 aeroporturi din Romania, din 

punct de vedere al traficului aerian comercial de pasageri, conform clasamentului realizat de Asociatia 

Aeroporturilor din Romania. 

Conform Master Planului de Transport, aeroportul Iasi este in prezent clasificat ca Aeroport Regional, dar are 

potential de a se dezvolta intr-un Aeroport Hub International. Compania TAROM foloseste deja aeroportul 

Iasi ca un al doilea hub. 
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Aeroportul Bacau  
 

 

In prezent, pe Aeroportul Bacau opereaza curse aeriene regulate ale companiei Blue Air, oferind zboruri 

directe catre Londra, Liverpool, Dublin, Bruxelles, Madrid, Catania, Torino, Roma, Bologna, Bergamo.  

Aeroportul Bacau a inregistrat o crestere usoara a numarului de pasageri in anul 2018 – 447.531 pasageri in 

fata de 414.676 persoane care au folosit serviciile aeroportuare la nivelul anului 2016, situandu-se pe locul 7 

in topul celor 16 aeroporturi din Romania, din punct de vedere al traficului aerian comercial de pasageri, 

conform clasamentului realizat de Asociatia Aeroporturilor din Romania la finalul anului trecut. 

In data de 21.09.2018, R.A. Aeroportul International “George Enescu” Bacau a semnat contractul de finantare 

pentru proiectul “Cresterea capacitatii portante si modernizarea pistei de decolare aterizare si a suprafetelor 

de miscare aferente”, in valoare de 195.867.789 lei (cu TVA), co-finantat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. Principalele obiective care vor fi 

realizate in cadrul proiectului sunt: modernizarea pistei de decolare aterizare cu o lungime de 2.500 m, o 

latime de 45m si un PCN65, a cailor de rulare la un PCN de 65, inlocuirea balizajului CAT I ICAO cu CAT II ICAO, 

modernizarea sistemului de canalizare pluviala si a drumului perimetral de securitate, amenajarea RESA si 

construirea platformelor antisuflu. 

 
Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava  
 

 

Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava are un numar de 6 destinatii, dintre care una interna (Bucuresti) si 5 

externe (Memmingen, Milano, Roma, Bologna, Londra).  

Aerogara aeroportului “Stefan cel Mare” Suceava are 4 ghisee de check-in cu o capacitate de procesare de 

200 pasageri pe ora.  

In anul 2018 s-au inregistrat 352.991 pasageri, remarcandu-se o crestere spectaculoasa de 517% fata de anul 

2016 (57.226 pasageri), situandu-se pe locul 8 in topul celor 16 aeroporturi din Romania, din punct de vedere 

al traficului aerian comercial de pasageri, conform clasamentului realizat de Asociatia Aeroporturilor din 

Romania. 

Prin intemerdiul celor trei aeroporturi regionale existente, se remarca premizele pentru asigurarea 

accesibilitatii pentru turistii straini, fie direct din aeroporturi catre tari precum Austria, Germania, Italia, Marea 

Britanie, Belgia, Spania, Franta, fie indirect cu escala in Bucuresti. 

Infrastructura feroviara 

In perioada 2013-2018 (raportat la anul de referinta 2012) se constata ca lungimea cailor ferate din regiune si 

Romania a ramas neschimbata, insumand 1.621 km, conducand la o densitate de 43,9 km/1000 kmp. 

In regiune exista unele areale fara acces la calea ferata (in care se regasesc si 7 orase – Slanic Moldova in 

Bacau; Darabani, Flamanzi si Stefanesti in Botosani; Brosteni, Cajvana si Solca in Suceava). Principalele motive 

ale lipsei conectivitatii sunt reprezentate pe de o parte de configuratia terenului, iar pe de alta parte de lipsa 

de interes in derularea unor proiecte investitionale care sa vizeze extinderea retelei de cale ferata in Regiunea 

Nord- Est. 
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Institutii si evenimente cultural-artistice 

 

Muzee si colectii publice 

Muzeele reprezinta o componenta semnificativa a punctelor de atractie frecventate de catre vizitatori. 

Regiunea Nord-Est se afla pe locul al doilea, dupa Regiunea Centru, ca numar de muzee si colectii publice, cu 

127 de astfel de unitati culturale inregistrate in anul 2017. Fata de anul 2008, numarul de muzee in regiune a 

crescut cu 10,75%. 

 

Distributia regionala a numarului muzeelor si colectiilor publice din Regiunea Nord-Est 

                                                                                                                                            numar 
Regiune Muzee si colectii publice 

2008        2015               2016             2017 

Nord-Est 126 127 128 127 
   Bacau 20 25 25 26 
   Botosani 12 10 10 9 
   Iasi 27 24 25 24 
   Neamt 28 30 29 29 
   Suceava 29 28 29 29 
   Vaslui 10 10 10 10 
Sud-Est 75 70 72 74 
Sud-Muntenia 95 114 122 119 

Sud-Vest Oltenia 70 76 78 76 
Vest 60 66 68 67 
Nord-Vest 94 89 87 89 
Centru 109 153 161 163 
Bucuresti Ilfov 59 43 45 47 
Romania 688 738 761 762 

                                                        Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS  

Cu toate ca judetul Bacau detinea 26 de muzee in anul 2017, numarul persoanelor care au vizitat aceste muzee 

a fost de doar 4,87% din totalul vizitatorilor de muzee din Regiunea Nord-Est, comparativ cu 28%, procent 

inregistrat in judetul Iasi, cu un numar de 24 de muzee. 

Din informatiile cantitative prezentate mai sus, se poate concluziona ca in Regiunea Nord-Est, la nivelul anului 

2017, muzeele care au atras cei mai multi vizitatori sunt cele din judetele Suceava – 31,76%, Iasi – 28% si 

Neamt – 26,1%. 

 

 

 

Patrimoniul turistic al 

Regiunii Nord-Est 

I.2 
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Distributia regionala a vizitatorilor muzeelor si colectiilor publice din Regiunea Nord-Est 

 

                                                                                                                                                                          numar 

 
Regiune 

Vizitatori muzee 

  2008        2015            2016    2017 

Nord-Est 1.541.777 

1.541.777 

  1.605.381   2.088.056  2.433.787 
   Bacau  54.684   74.301   90.012  118.556 
   Botosani  68.985   31.261   32.211  49.971 
   Iasi  402.925   343.271   554.201  681.525 
   Neamt  427.470   501.334   567.552  635.247 
   Suceava  499.522   510.067   666.641  772.993 
   Vaslui  88.191   145.147   177.439  175.495 
Sud-Est  864.804   1.131.887   1.280.737  1.515.465 
Sud-Muntenia 1.268.131 

1.268.131 

  1.690.805   1.884.814  1.938.150 
Sud-Vest Oltenia 2.244.232 

2.244.232 

   849.581   889.557  915.342 
Vest  379.706    851.171   945.421  1.118.633 
Nord-Vest  790.357    1.333.602   1.067.395  1.160.115 
Centru 2.306.152 

2.306.152 

   3.823.143   4.296.854  4.711.887 
Bucuresti Ilfov 1.291.897 

1.291.897 

   1.766.316     1.744.110  2.147.287 
Romania 10.687.056 

10.687.056 

   13.051.886   14.196.944 15.940.666

6 

15.940.666 

                                        Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 

 

Per ansamblu, numarul total de vizitatori muzee din Regiunea Nord-Est in anul 2017 a fost de 2.433.787 

persoane, in crestere cu 16,55 % fata de numarul inregistrat in anul 2016 si cu 57,85% fata de anul 2008.    

Din proiectele prioritare aferente PRAT Nord-Est 2017-2023 dezvoltate de unitatile adminsitrativ teritoriale 

din Regiunea Nord-Est,  cele cuprinse in tabelul de mai jos reprezinta muzee care sunt finantate prin POR 

2014-2020:  

 

Proiect Beneficiar Valoare 
eligibila (lei) 

RESTAURAREA MUZEULUI SFANTUL IERARH DOSOFTEI 
MITROPOLITUL , IASI  

JUDETUL IASI 

3.670.469 

RESTAURAREA MUZEULUI "VASILE POGOR" IASI 6.525.336 

CONSOLIDARE, REFUNCȚIONALIZARE ȘI MANSARDARE 
CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC – STR. V. ALECSANDRI, NR. 6 IAȘI 

16.587.377 

RESTAURAREA MUZEULUI "NICOLAE GANE" IASI 5.751.138 

CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI 
DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PIATRA NEAMT 

 
 

JUDETUL NEAMT 

20.666.351 

CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI 
MEMORIAL „ION CREANGA” HUMULESTI 

688.334 

CONSERVAREA, PROTEJAREA SI PROMOVAREA MUZEULUI 
MEMORIAL „CALISTRAT HOGAS” PIATRA NEAMT 

1.687.610 

REABILITAREA/MODERNIZAREA    MUZEULUI SIRET JUDETUL SUCEAVA 6.556.929 
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Infrastructura de agrement 
 
 

Din proiectele  prioritare aferente PRAT Nord-Est 2017-2023 dezvoltate de unitatile adminsitrativ teritoriale 

din Regiunea Nord-Est,  cele cuprinse in tabelul de mai jos reprezinta centre de agrement care sunt  finantate 

prin POR 2014-2020:  

 

Proiect Beneficiar Valoare eligibila 
(lei) 

CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT Orasul Tirgu Neamt 15.622.338 

REVITALIZAREA ZONEI DE AGREMENT URBANE DIN 
ZONA LACULUI DE ACUMULARE SIRET- ROGOJESTI, 
DIN ORASUL SIRET, JUD.SUCEAVA 

Orasul Siret 9.508.827 

 
 

Infrastructura turismului de afaceri 
 

Din proiectele prioritare aferente PRAT Nord-Est 2017-2023 dezvoltate de unitatile adminsitrativ teritoriale 

din Regiunea Nord-Est, cel surprins in tabelul de mai jos reprezinta infrastructura de afaceri care este finantata 

prin POR 2014-2020:  

 

Proiect Beneficiar Valoare eligibila 
(lei) 

CREAREA  UNEI  INFRASTRUCTURI  SUPORT  DE INCUBARE A 
AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT 

Municipiul 
Bacau 

18.516.889 

 

Turism Balnear 

 
 
 

Analizand evolutia numarului biletelor pentru tratament balnear acordate prin asigurarile sociale de stat, se 

observa o scadere cu 21,5% a numarului de bilete in anul 2018 fata de anul 2016, la nivelul Regiunii Nord-Est. 

Cea mai importanta scadere in 2018 in raport cu anul 2016, mai precis 32,06%, se inregistreaza in statiunea 

Targu Ocna, iar cea mai mica scadere este specifica statiunii Slanic Moldova este de 7,02%. 

 

Localitate 2016 2017 2018 

Sosiri  Bilete de 
tratament 

% Sosiri  Bilete de 
tratament 

% Sosiri  Bilete de 
tratament 

% 

Baltatesti  7.231 1.698 23,48 6.280 1.412 22,48 5.702 1.197 20,99 

Slanic Moldova  23.586 2.520 10,68 42.325 2.400 5,67 29.292 2.343 8,00 

Targu Ocna  9.128 2.118 23,20 10.590 2.118 20,00 7.210 1.439 19,96 

Vatra Dornei 46.838 9.419 20,11 50.031 8.063 16,12 59.031 7.388 12,52 

Total 86.783 15.755 18,15 109.226 13.993 12,81 101.235 12.367 12,22 
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In anul 2018, ponderea biletelor de tratament in totalul sosirilor in statiunile balneoclimatice din Regiunea 

Nord-Est este de 12,22%, proportia cea mai ridicata fiind inregistrata in statiunea Baltatesti – 20,99%, iar cea 

mai scazuta in statiunea Slanic Moldova – 8,00%. 

Se remarca o scadere cu 5,93% a ponderii biletelor de tratament din totalul sosirilor in anul 2018 fata de 2016 

la nivelul Regiunii Nord-Est, cea mai importanta scadere fiind inregistrata la nivelul statiunii Vatra Dornei, de 

7,59%.  

Tabelul de mai jos surpinde investitiile in statiunile balneo-climaterice care sunt  finantate prin fonduri POR 

2014-2020. 

 

 

Proiect Beneficiar Valoare eligibila 
(lei) 

REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN STATIUNEA BALNEO-

CLIMATERICA VATRA DORNEI 

 

MUNICIPIUL  

VATRA DORNEI 

 

14.823.843 

CREAREA UNUI SPATIU DE AGREMENT SI LOISIR IN STATIUNEA BALNEO- CLIMATERICA 

VATRA DORNEI 

2.977.272 

MODERNIZARE STRAZI DE ACCES SI LOCURI DE RECREARE IN STATIUNEA BALNEO-

CLIMATERICA VATRA DORNEI 

11.795.908,44 

VALORIFICARE TURISTICA SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA SPECIFICA IN STATIUNEA 

BALNEOCLIMATICA TIRGU OCNA 

UAT ORASUL 

TIRGU OCNA 

21.468.011,40 
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In Regiunea Nord-Est, structurile de primire turistica sunt, intr-o proportie ridicata, modernizate, dar punerea 

in valoare a zonelor cu potential turistic si a bazelor de tratament printr-o activitate promotionala cat si 

serviciile oferite turistilor continua sa fie la un nivel scazut, fapt ce determina existenta atat a unei durate 

medii de sedere inferioara celorlalte regiuni, cat si a unui indice de utilizare a capacitatii de cazare foarte 

redus.     

 

Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare in Regiunea Nord-Est 
Anul Regiune Total 

structuri 

Hoteluri Cabane Camping Vile Tabere de 

elevi 

Pensiuni 

turistice urbane  

Pensiuni 

turistice rurale 

2017 Nord-Est 985 128 22 9 48 7 222 451 

Bacau 147 19 1 1 17 2 52 36 

Botosani 19 8 - - 1 1 4 3 

Iasi 85 30 1 1 6 1 25 14 

Neamt  267 18 6 3 7 2 31 162 

Suceava  441 48 13 4 17 - 107 225 

Vaslui  26 5 1  - - 1 3 11 

2018 Nord-Est 1057 127 24 5 43 7 233 458 

Bacau 151 20 1 1 13 2 58 34 

Botosani 19 8 - - 1 1 4 2 

Iasi 82 29 1 1 4 1 19 18 

Neamt  318 17 7 - 7 2 33 161 

Suceava  460 48 14 3 18 - 115 232 

Vaslui  27 5 1 - - 1 4 11 

 

Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 

 

Se remarca in intervalul prezentat o crestere cu 7,3% a numarului de hoteluri, cabane, vile, pensiuni turistice 

si agroturistice in anul 2018 fata de 2017, ceea ce denota dezvoltarea spiritului antreprenorial in sectorul 

turistic in Regiunea Nord-Est. Cresterea numarului de pensiuni turistice rurale este extrem de importanta, 

luand in considerare faptul ca activitatile turistice din mediul rural reprezinta o alternativa economica pentru 

locuitorii din mediul rural si contribuie la cresterea economica a zonei respective. 

Judetul Suceava inregistreaza cea mai ridicata crestere a numarului de structuri de primire turistica, cu o 

crestere de 3,9 % in 2018 fata de 2017. 

Judetele Botosani, Iasi si Neamt inregistreaza o usoara scadere a numarului de structuri de primire turistica in 

anul 2018 fata de 2017. 

In ceea ce priveste numarul structurilor de cazare turistica pe categorii de clasificare in Regiunea Nord-Est, 

evolutia acestora este surprinsa in tabelul de mai jos: 

Structuri de                

primire turistica 

I.3 
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Judet 1 stea 2 stele 3 stele 4 stele 5 stele neclasificate 

   Anul 2008    

Bacau 2 18 6 0 0 1 
Botosani 1 5 3 2 0 1 
Iasi 5 16 19 8 0 1 
Neamt 12 62 46 3 0 5 
Suceava  16 129 67 20 1 0 
Vaslui 1 4 4 0 0 1 
TOTAL 37 234 145 33 1 9 

Anul 2015 

Bacau 2 21 58 12 1 0 

Botosani 1 2 7 4 0 1 

Iasi 6 13 61 13 1 0 

Neamt 8 77 125 21 1 2 

Suceava  8 82 149 68 3 0 

Vaslui 1 7 11 1 0 1 

TOTAL 26 202 411 119 6 4 

Anul 2016 

Bacau 3 32 86 12 1 2 

Botosani 1 1 8 4 0 1 

Iasi 7 13 61 13 1 1 

Neamt 8 72 130 23 1 2 

Suceava  8 79 174 79 3 0 

Vaslui 21 7 12 1 0 2 

TOTAL 48 204 471 132 6 8 

Anul 2017 

Bacau 3 29 109 13 1 3 

Botosani 1 2 10 6 0 1 

Iasi 8 14 48 13 1 1 

Neamt 9 80 152 23 1 2 

Suceava  13 97 240 92 4 0 

Vaslui 0 7 16 1 0 2 

TOTAL 34 229 575 148 7 9 

 

                    Sursa: Baza de date a Directiei Regionala de Statistica Neamt 

Analizand categoria de confort a structurilor de primire turistica din Regiunea Nord-Est, se remarca faptul ca 

la nivelul anului 2017, structurile de primire turistica cu cea mai mare pondere in total (57,38%), erau cele 

clasificate in categoria 3 stele, in crestere fata de anul anterior cu 22,08% si cu 296,55% fata de anul 2008.  

In anul 2008, ponderea structurilor de cazare turistica de trei stele in total, era de 31,59%.  

De asemenea, la nivelul anului 2017 se remarca si o crestere a ponderii structurilor de primire turistica de 4 

stele la 14,77 %, de la 7,19% in anul 2008. Ponderea structurilor turistice de 4 stele a inregistrat de asemenea 

o crestere in anul 2016 fata de anul anterior, de 10,92%, in timp ce ponderea structurilor de cazare turistica 

de doua stele s-a mentinut relativ constanta in anii 2015 si 2016. 

Scaderea ponderii structurilor de primire turistica de 2 stele si de 1 stea demonstreaza ca exigentele turistilor 

au crescut, calitatea cazarii constituind un factor important de selectie si decizie. In anul 2017, structurile de 

cazare turistica de 2 stele reprezentau 22,85% din total, in crestere cu 12,25% fata de anul 2016. 

Numarul structurilor de cazare de 5 stele este foarte redus, la nivelul anului 2017, de 0,7 %, in crestere fata 

de nivelul de 0,22% inregistrat in anul 2008. Cea mai mare crestere a numarului de structuri de cazare turistica 

de cinci stele a avut loc in judetul Suceava, de la 1 in 2008, la 4 in anul 2017. 
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La nivelul anului 2018, Regiunea Nord-Est detinea 8,85% din capacitatea de cazare turistica existenta in 

Romania, fiind a sasea regiune, dupa Regiunea Sud-Est -28,53%, Centru – 20,67%, Nord-Vest – 10,99%, Vest – 

8,78% si Sud-Muntenia 9,17%.  

 

      Sursa: Prelucrare baza de date TEMPO on-line, INS  
 
 
 

Graficul de mai jos surprinde evolutia capacitatii de cazare turistica existenta din judetele din Regiunea               

Nord-Est, pentru perioada 2014-2017, prin comparatie cu anul 2008. La nivelul Regiunii Nord-Est, se observa 

o crestere cu 64,17% a numarului locurilor de cazare turistica disponibile in anul 2017 fata de anul 2008. 
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Sursa: Prelucrare baza de date TEMPO on-line, INS 

Se poate observa ca judetul cu cea mai mare capacitate de cazare este Suceava, situatie normala daca avem 

in vedere conditiile geografice existente, favorabile pentru dezvoltarea turismului, precum si spiritul 

antreprenorial deosebit de dezvoltat al locuitorilor din acest judet, la polul opus situandu-se judetele Botosani 

si Vaslui. 

 

                         Sursa: Prelucrare baza de date TEMPO on-line, INS 

Bacau Botosani Iasi Neamt Suceava Vaslui

Anul 2008 2.783 654 3.460 4.371 7.029 689

Anul 2014 3.642 1.088 4.014 6.734 9.650 927

Anul 2015 4.735 1.100 4.276 7.015 10.143 915

Anul 2016 4.686 1.118 4.284 7.072 10.610 993

Anul 2017 5.349 1.237 4.392 7.382 11.883 927

Anul 2018 5.744 1.198 4.210 7.117 12.152 907
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In ceea ce priveste capacitatea de cazare in functiune, aceasta a crescut de la 8.088 mii-locuri in anul 2015 la 

8.917 mii locuri in anul 2018, reprezentand o evolutie de 9,6%.  

Indicele de utilizare a capacitatii in functiune inregistreaza o crestere de la 26,35% in 2015 la 27,50 in 2018.   

 

       Sursa: Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare, anul 2018,  INS 

 

Realizand o comparatie a indicelului de utilizare neta la nivelul regiunilor de dezvoltare in anul 2018, se 

remarca faptul ca, in Regiunea Nord-Est se inregistreaza una dintre cele mai scazute valori – 27,5%, doar in 

Regiunea Sud-Muntenia indicele fiind mai mic - 26,4%.  

 

Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 
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In Regiunea Nord-Est erau inregistrate 3.132 unitati locale active in cadrul clasei Hoteluri si restaurante, la 

nivelul anului 2017, in crestere cu 9,59% fata de anul 2008. Numarul unitatilor locale active din cadrul clasei 

Hoteluri si restaurante a crescut fata de anul 2008, in timp ce numarul total al firmelor din industrie, 

constructii, comert si alte servicii a scazut in anul 2017 cu 3,2% fata de anul 2008. 

 

 Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 

 

Hotelurile, alte tipuri de facilitati de cazare si restaurantele din Regiunea Nord-Est reprezinta 5,32% din totalul 

unitatilor locale active in total sector industrie, constructii si servicii, la nivelul anului 2017. 

 

                    Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 
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In ceea ce priveste cifra de afaceri a unitatilor locale, se remarca o crestere de 28,75% in anul 2017 fata de 

anul 2008, in timp ce cresterea cifrei de afaceri a unitatilor locale din industrie a fost de 28,00%, iar din comert 

de 30,00%.   

 

 

 

 Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 

 
 
Contributia clasei hoteluri si restaurante la cifra de afaceri in domeniul industriei, constructiilor, comertului si 

alte servicii a fost de doar 1,79% la nivelul anului 2017, in crestere fata de nivelul inregistrat in anul 2008 

(1,43%). 
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Numarul de turisti in Regiunea Nord-Est a inregistrat o crestere procentuala de 33,86%, de la 939 mii de turisti 

in anul 2015 la 1.257 de mii turisti in anul 2018, in timp ce numarul de innoptari a inregistrat o crestere de 

21,20%, de la 1.934 mii persoane in anul 2015 la 2.454 mii persoane in anul 2018. 

Fata de anul 2008, numarul de turisti care au vizitat Regiunea Nord Est in 2018, a crescut cu 73,38%, in timp 

ce numarul de innoptari a inregistrat o crestere cu 43,42% in acelasi interval. 

 

 Regiune  Ani Sosiri (mii) Din care 
turisti 
straini 
(mii) 

% turisti 
straini 

Innoptari 
(mii) 

Din care 
turisti 

straini (mii) 

% turisti 
straini 

  Romania 
  

  
 2008 

 7.125  1.465  20,56%  20.725  3.359  16,20% 

  Nord-Est 
  

 725  91  12,55%  1.676  181  10,80% 

  Romania 
  

 
 2015 

 9.921  2.239  22,57%  23.519  4.471  19,01% 

  Nord-Est 
  

 939  117  12,46%  1.934  234  12,10% 

  Romania 
  

 
 2016 

 11.002  2.480  22,54%  25.440  4.831  18,99% 

  Nord-Est 
  

 1.084  135  12,45%  2.205  270  12,24% 

  Romania 
  

 
 2017 

 12.143  2.760  22,72%  27.092  5.291  19,52% 

  Nord-Est 
  

 1.187  153  12,88%  2.322  293  12,61% 

  Romania 
  

 
2018 

12.905 2.797 21,67% 28.645 5.330 18,06% 

  Nord-Est 
  

1.257 162 12,91% 2.454 283 11,55 

              Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 

 

Din situatia prezentata se constata si o crestere de 38,46% a numarului de turisti straini care au vizitat 

regiunea, de la 117 mii turisti straini in anul 2015 la 162 mii turisti in anul 2018 si de 20,94% a innoptarilor 

acestei categorii de turisti (de la 234 mii innoptari in anul 2015 la 283 mii innoptari in anul 2018). 

Comparativ cu anul 2008, numarul turistilor straini care au vizitat Regiunea Nord-Est in anul 2018 a crescut cu 

78,02%, in timp ce numarul de innoptari a turistilor straini a inregistrat o crestere cu 53,35%. 

Majoritatea turistilor care au vizitat Regiunea Nord-Est sunt romani, proportia strainilor fiind de 12,91%, la 

nivelul anului 2018, sub media nationala de 21,67%.   

Aria geografica de provenienta a turistilor straini cuprinde majoritatea tarilor europene, precum si unele state 

extraeuropene (SUA, Israel). In anul 2017, cei mai multi turisti straini care au vizitat Regiunea Nord-Est 

proveneau din Republica Moldova (14,71% din total turisti nerezidenti in Romania), Italia (11,92%), Germania 

(9,61%), Israel (7,89%), Franta (7,66%). In anul 2015, structura turistilor straini care vizitau Regiunea Nord-Est 

era astfel delimitata pe categorii:  Italia (13,68%), Germania (11,81%), Republica Moldova (11,5%), Spania 

(8,35%), Franta (7,1%). 

Cererea turistica 
I.4 
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Potentialul de crestere a numarului de turisti straini este ridicat, in special pe segmentul turismului cultural. 

Dispunand de un potential semnificativ, turismul de sanatate si wellness este un alt domeniu de interes pentru 

piata externa, in prezent acesta fiind exploatat doar intr-o masura redusa. 

 

Judetul cu cel mai mare numar de turisti in anul 2017, ramane Suceava. Numarul de turisti a crescut la 385 

mii, al innoptarilor de la 815 mii, dar durata medie de sedere a scazut de la 2,51 nopti/turist in anul 2015, la 

2,12 in anul 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.272

11.741

14.725

22.546

12.095

10.931

5.692

3.760

12.409

7.934

15.787

3.785

6.852

6.407

2.150

2.664

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Italia

Franta

Germania

Republica Moldova

Israel

Spania

Ucraina

SUA

Turisti straini in Regiunea Nord-Est, pe tari de provenienta

An 2008 An 2017



 

19 

Situatia activitatii de cazare turistica in judetele Regiunii Nord Est 

Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 

Se remarca faptul ca in judetul Suceava s-au inregistrat cu 35,71% mai multe sosiri in anul 2018 fata de 2015 

si cu 30,19% mai multe innoptari in anul 2018 comparativ cu nivelul din 2015. La fel si in judetul Iasi, numarul 

de sosiri a crescut cu 35,37% in 2018 decat in 2015, in aceeasi perioada crescand si  numarul de inoptari cu  

24%. 

De mentionat ca numarul de turisti straini a crescut in judetul Iasi cu 68,29% in anul 2018 fata de 2015. Fata 

de anul 2008, cea mai mare crestere a numarului de turisti in anul 2018 se inregistreaza tot in judetul Iasi 

(100%).  

Se remarca faptul ca cea mai mare crestere a innoptarilor se inregistreaza in judetul Neamt – 36,86%  in anul 

2018 comparativ cu nivelul din 2015.  

In schimb, durata medie de sedere pe turist la nivelul Regiunii Nord-Est a inregistrat o scadere, de la 2,06 

nopti/turist in anul 2015, la 1,95 nopti/turist in anul 2018. Acelasi trend se remarca si la nivel national, durata 

medie de sedere scazand de la 2,37 nopti/turist in anul 2015  la 2,22 nopti/turist in anul 2018. 

 
 

Indicator 

 
 

An 

Bacau Botosani Iasi Neamt Suceava Vaslui 

Total 
(mii) 

Din care 
turisti 
straini 
(mii) 

Total 
(mii) 

Din care 
turisti 
straini 
(mii) 

Total 
(mii) 

Din care 
turisti 
straini 
(mii) 

Total 
(mii) 

Din care 
turisti 
straini  
(mii) 

Total 
(mii) 

Din care 
turisti 
straini 
(mii) 

Total 
(mii) 

Din care 
turisti 
straini 
(mii) 

 

 
Sosiri 

2008 104 11 31 2 166 19 160 23 229 33 33 2 

2015 124 11 37 2 246 41 182 12 310 45 37 3 

2016 134 13 43 1 298 50 224 14 342 51 40 3 

2017 144 13 52 2 321 63 238 15 385 53 45 4 

2018 153 13 47 2 333 69 247 14 431 59 47 5 

 
 

Innoptari 

2008 310 25 55 5 376 45 346 41 530 58 58 4 

2015 323 31 68 6 454 85 331 25 699 79 57 6 

2016 337 40 77 4 545 107 428 26 759 85 57 5 

2017 364 42 91 6 548 123 434 26 815 85 67 8 

2018 379 38 81 4 563 115 453 24 910 94 70 8 
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Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS  

 
 

Avand in vedere ca in anul 2018 s-a inregistrat cea mai scazuta valoare din ultimii ani a duratei medii de sedere, 

se evidentiaza o diminuare a sejururilor lungi in regiune, printr-o trecere catre un turism fie de weekend, fie 

ocazional sau de tranzit.  

Dupa cum este prezentat in graficul urmator, scaderea duratei medii de sedere este inregistrata si la nivelul 

celorlalte regiuni. Singura regiune care inregistreaza o valoare a acestui indicator mai scazuta decat cea din 

Regiunea Nord-Est este Regiunea Bucuresti-Ilfov unde predomina turismul de afaceri. In Regiunea Sud-Est se 

inregistreaza cel mai ridicat nivel al duratei medii de sedere, 3,37 nopti/turist, un sejur mai lung fiind o 

caracteristica a turismului de litoral. 
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Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS  

 

La nivel judetean, cea mai ridicata valoare a duratei medii de sedere in anul 2018 se inregistreaza in judetul 

Bacau, 2,48 nopti/turist si 2,79 nopti/turist strain, iar cea mai scazuta valoare este specifica judetului Vaslui, 

1,48 nopti/turist.  

Durata medie de sedere la nivelul judetelor din Regiunea Nord-Est 
(nopti/ turist) 

 

An  

Bacau Botosani Iasi Neamt Suceava  Vaslui 

Total Turisti 

straini 

Total Turisti 

straini 

Total Turisti 

straini 

Total Turisti 

straini 

Total Turisti 

straini 

Total Turisti 

straini 

2015 2,60 2,83 1,81 2,44 1,84 2,03 1,82 2,08 2,25 1,72 1,53 2,07 

2016 2,44 3,10 1,73 2,53 1,76 2,12 1,92 1,83 2,32 1,65 1,39 1,83 

2017 2,46 3,05   1,72 2,38 1,72 1,95 1,83 1,67 2,20 1,61 1,45 1,98 

2018 2,48 2,79 1,72 2,27 1,69 1,67 1,84 1,65 2,11 1,60 1,48 1,67 

Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 

 

Tinand cont de potentialul turistic existent, consideram ca acest nivel al duratei medii de sedere este inferior 

in raport cu posibilitatile existente. Mai mult, in intreaga perioada analizata, nivelul inregistrat la nivel regional 

a fost inferior celui national. 
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Analizand preferintele turistilor care viziteaza Regiunea Nord-Est pe tipuri de destinatii, se constata ca 73,03% 

dintre sosirile din 2018 se inregistreaza la nivelul municipiilor si oraselor, doar 26,97% alegand localitati rurale, 

dar in crestere constanta fata de situatia inregistrata in anul 2016 cand ponderea turismului rural a fost de 

24,42%.  

 

 

  
             Sursa: Prelucrare informatii din baza de date on-line TEMPO al INS 

 

In ceea ce priveste statiunile balneoclimatice de interes national (Vatra-Dornei, Slanic Moldova si Targu Ocna), 

acestea au atras 8,67% dintre turisti in anul 2018, iar statiunile turistice (Piatra-Neamt, Targu Neamt, 

Campulung Moldovenesc, Gura Humorului, Sucevita, Pojorata, Durau, Baltatesti si Moinesti) au atras 19,6% 

dintre sosiri. Municipiile resedinta de judet sunt cele care au atras cea mai mare pondere de turisti in anul 

2015, respectiv 42,39%. 

 

Asociatia Romana de Balneologie a realizat o clasificare a statiunilor balneare, in raport cu 10 criterii de 

evaluare: accesibilitatea, existenta unor structuri de educatie si cercetare stiintifica aflate in legatura cu centre 

universitare apropiate, promovarea externa / interna a statiunii,  calitatea factorilor naturali de cura utilizati, 

calitatea serviciilor turistice si medicale, strategii de dezvoltare a statiunii, nivelul investitiilor in baze de 

tratament, disponibilitatea la dialog a factorilor de decizie locali, premii stiintifice, medalii. In aceasta 

clasificare, in primele 30 de statiuni balneare din Romania, sunt evidentiate si trei statiuni din Regiunea Nord-

Est: Slanic Moldova, pe locul 18, Vatra Dornei pe locul 21 si Baltatesti pe locul 27.  
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Sursa: Prelucrare informatii din Baza de date TEMPO on-line,  INS 

 
 
 

In urma analizei sosirilor in statiunile balneoclimaterice din Regiunea Nord-Est, se evidentiaza urmatoarele:  
 

• Un trend crescator pentru numarul de sosiri in: 
➢ Ceahlau – Durau - numarul de turisti a crescut vertiginos, in anul 2018 fiind la un nivel dublu fata de 

situatia inregistrata in anul 2015;   
➢ statiunea balneoclimatica Vatra Dornei, unde numarul de turisti a inregistrat cresteri constante, cu 

27% in anul 2018 fata de anul 2015; 
➢ statiunea Slanic Moldova - are loc o crestere spectaculoasa de 79,45% a numarul de turisti de la 23.586 

in anul 2016 la 42.325 in anul 2017 si apoi o scadere la 29.292  in 2018; 
➢ Targu Ocna - a depasit pragul de 10.000 de turisti in anul 2017, inregistrandu-se o crestere de 16,02% 

fata de anul precedent, in 2018 ajungand la aproape 13.000; 
➢ statiunea Gura Humorului - numarul de turisti a crescut cu 38,47% in 2017 fata de 2015, iar in 2018 a 

crescut cu 17% fata de anul precedent, ajungand la aproximativ 82.000; 
➢ Targu Neamt - numarul de turisti a crescut in anul 2018 cu 17% fata de  anul 2016; 
➢ Pojorata - a cunoscut o crestere in anul 2018 de 43% fata de anul 2016. 

  

• O scadere a numarului de turisti in 2018 fata de 2017 a fost inregistrata in statiunile Slanic Moldova si Ceahlau. 
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 Sursa: Prelucrare informatii din Baza de date TEMPO on-line,  INS 

 

 
O problema majora a turismului la nivelul Regiunii Nord-Est o reprezinta sezonalitatea cu perioade de extra-
sezon pronuntate si lungi. In perioada 2013-2018, se constata ca frecventarea turistica cea mai ridicata are loc 
vara (33,53% din totalul turistilor), in timp ce restul anotimpurilor sunt caracterizate de frecventari mai reduse, 
respectiv toamna – 26,39%, primavara – 22,03% si iarna doar 18,05%.  
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Sursa: Prelucrare informatii din Baza de date on-line TEMPO al INS 
 

In perioada analizata 2013-2018, lunile de varf din punct de vedere al frecventarii turistice sunt august cu 
12,94%, iulie 11,05% si septembrie 10,15%.
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In cadrul domeniului de activitate hoteluri si restaurante din Regiunea Nord-Est activeaza doar 2,98% din 
populatia ocupata civila in industrie si servicii, la nivelul anului 2017, remarcandu-se o usoara crestere  
constanta ponderii fata de anul 2015 (2,51%). 
 

Evolutia structurii populatiei ocupata civila raportata la nivel regional 

Activitati ale economiei 
nationale 

2008 2015 2016 2017 

Mii 
persoane 

% Mii 
persoane 

% 
 

Mii 
persoane 

% 
 

Mii 
persoane 

% 
 

Total industrie, constructii, 
comert si alte servicii 

759,7 100% 745,6 100 770 100 778,7 100 

Industrie 232,5 30,60 207,0 27,76 219,4 28,49 219,7 28,32 

Servicii 527,2 69,40 538,6 72,24 550,6 71,51 556 71,98 

Hoteluri si restaurante 18,3 2,41 18,7 2,51 21,3 2,77 23,1 2,98 

    Sursa: Baza de date TEMPO on-line, INS 

Cele mai multe persoane ocupate in structurile de cazare turistica se gasesc in judetul Suceava, in corelare 

cu datele privind capacitatea de cazare existenta si numarul de turisti sositi in acest judet. 

 
Sursa: Date prelucrate din „Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare, 2018, INS 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Nord-Est Bacau Botosani Iasi Neamt Suceava Vaslui

Personalul ocupat din structurile de cazare turistica

2013 2018

Analiza situatiei 

resurselor umane 

I.5 

 



 

27 

In ceea ce priveste repartizarea personalului pe tipuri de structuri de cazare, la nivelul anului 2018, procentul 

cel mai mare a personalului ocupat il intalnim in hoteluri (45,6% din totalul personalului), pensiuni turistice 

(15,3%) si pensiuni agroturistice (26,3%). 

 
Comparand ponderea populatiei ocupata civila in domeniul hoteluri si restaurante din total sector servicii in 
Regiunea Nord-Est fata de nivelul national, mai precis 3,47 in anul 2015, se observa ca aceasta se situeaza sub 
media nationala de 3,9%, doar in Regiunea Sud-Muntenia inregistrandu-se un nivel mai scazut (3,11%). 
 
Ponderea populatiei ocupata civila in domeniul hoteluri si restaurante din total sector servicii in Regiunea 
Nord-Est fata de nivelul national, mai precis 4,15 in anul 2017, este sub media nationala de 4,38%, doar in 
regiunile Sud-Muntenia (3,77%) si Bucuresti – Ilfov (3,73%) inregistrandu-se un nivel mai scazut. 
 

Evolutia structurii populatiei ocupata civila raportata la sectorul servicii 

Regiuni de 
dezvoltare 

2008 2015 2016 2017 
Total 
servicii 
(mii pers) 

Hoteluri si 
restaurante 
(mii pers) 

% Total 
servicii 

(mii pers) 

Hoteluri si 
restaurante 
(mii pers) 

% Total 
servicii 

(mii pers) 

Hoteluri si 
restaurante 
(mii pers) 

% Total 
servicii 

(mii pers) 

Hoteluri si 
restaurante 
(mii pers) 

% 

Nord-Est 572,2 18,3 3,19 538,6 18,7 3,47 550,6 21,3 3,87 556 23,1 4,15 

Sud-Est 503,3 21,7 4,31 500,2 21,7 4,34 509,5 23,1 4,53 510,3 25,0 4,90 

Sud-
Muntenia 

488,3 17,7 3,62 495,8 15,4 3,11 504,7 18,4 3,65 506,8 19,1 3,77 

Centru 505,9 26,3 5,20 526,4 28,0 5,32 547,7 30,4 5,55 547,1 31,5 5,76 
Sud-Vest 
Oltenia 

355,1 11,4 3,21 359,6 12,7 3,53 364,8 14,6 4,00 365,4 15,5 4,24 

Vest 406,8 15,9 3,91 414,5 17,1 4,13 423,4 17,6 4,16 425,4 18,6 4,37 
Nord-Vest 534,3 19,4 3,63 573,4 23,7 4,13 595,5 26,2 4,40 600,2 28,6 4,77 
Bucuresti-
Ilfov 

1.037,2 31,1 3,00 1.056,7 36,9 3,49 1.137,6 41,7 3,67 1.147,1 42,8 3,73 

Total 4.358,1 161,8 3,71 4.465,2 174,2 3,90 4.633,8 193,3 4,17 4.658,3 204,2 4,38 

Sursa : Prelucrare informatii din Baza de date on-line TEMPO al INS
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Cele mai importante investitii in domeniul turismului s-au derulat in perioada 2018-2019 prin Programul 

Operational Regional (POR) 2014-2020 si prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR)                       

2014-2020. 

Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 

1. La nivelul lunii august 2019, valoarea proiectelor depuse / contractate / in curs de contractare din Regiunea 

Nord-Est, prin Programul Operational Regional 2014-2020, se prezentau astfel: 

Judet  Valoare investitie publica (LEI) din 

fonduri POR 2014-2020 

Pondere in total investitii  

Bacau 82.857.217 11,16% 
Botosani 56.194.393 7,87% 

Iasi 189.106.827 26,48% 

Neamt  111.571.417 15,62% 

Suceava  267.139.482 37,41% 

Vaslui  7.257.950 1,02% 

Total  714.127.286 100,00% 

 

Cele mai multe proiecte POR 2014-2020, care au in vedere investitii in domeniul turismului sunt concentrate 
in judetul Suceava (37% din total investitii). Pe locul al doilea, se situeaza judetul Iasi, cu 26% din valoare, 
urmat de judetul Neamt, cu 16% din investitii. 
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Neamt 
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Suceava 
37%

Vaslui 
1%

SITUATIA PROIECTELOR DEPUSE/IN CURS DE CONTRACTARE/CONTRACTATE ,
FONDURI POR 2014-2020, AUGUST 2019

Analiza investitiilor derulate prin 

fonduri nerambursabile in domeniul 

turismului in Regiunea Nord-Est, in 

perioada 2018-2019 

I.6 
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Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 

In ceea ce priveste Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020, investitiile la nivelul lunii august 

2019 din fondurile nerambursabile puse la dispozitia solicitantilor din regiunea Nord-Est, pot fi defalcate pe 

categorii, dupa cum urmeaza: 

 

1. Investitii private in infrastructura turistica – proiecte aflate in implementare: 

Judet  Valoare investitie privata (euro) 

din fonduri PNDR 2014-2020 

Pondere in total investitii  

Bacau 289.151 2,55% 

Botosani 1.141.600 10,08% 

Iasi 721.790 6,37% 

Neamt 3.475.333 30,68% 

Suceava 5.407.797 47,74% 

Vaslui 292.223 2,58% 

Total 11.327.894 100% 

 

Se observa ca ponderea cea mai mare a investiilor private din fonduri disponibile prin Programul National  este 

in judetul Suceava (47,74%), urmat de judetul Neamt cu 30,68%. Pe ultimul loc se afla judetul Bacau cu doar 

2,55 % din totalul investitiilor private efectuate din fonduri PNDR 2014-2020. 
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2. Investitii publice in infrastructura turistica - proiecte aflate in implementare: 

Judet  Valoare investitie publica 

(euro) din fonduri PNDR 2014-

2020 

Pondere in total 

investitii  

Bacau  0 0,00% 

Botosani 494.882 24,72% 

Iasi  392.724 19,62% 

Neamt 629.157 31,42% 

Suceava  485.380 24,24% 

Vaslui  0 0,00% 

Total  2.002.143 100% 

In ceea ce priveste investitiile publice prin proiecte PNDR 2014-2020, la nivelul lunii august 2019, cea mai mare 

pondere a investitiilor de acest gen o detinea judetul Neamt  (31,42%), urmat pe locul II de judetul Botosani, 

cu o pondere de 24,72%. In judetele Bacau si Vaslui nu mai existau proiecte in implementare ca investitii 

publice PNDR 2014-2020, la data redactarii acestui raport.  

 

 

3. Investitii in infrastructura turistica efectuate de membrii GAL-uri: 
 

Aceste investitii se ridica la valoarea de 4.389.967 Euro, din care 714.462 Euro investitii publice si 3.675.505 
Euro investitii private.  
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SECTIUNEA II 
 

Evolutia indicatorilor strategici de monitorizare 

 

 

Obiectivul strategiei 
 

 

Dezvoltarea turistica durabila, cresterea competitivitatii si atractivitatii turistice a Regiunii Nord-Est prin 

valorificarea patrimoniului natural si antropic si cresterea calitatii produselor si serviciilor turistice. 
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Tintele strategiei 
 

 

Cresterea numarului de turisti din Regiunea Nord-Est – minim 30% in anul 2024 fata de 2016 

 
Numarul de turisti in Regiunea Nord-Est a inregistrat o crestere procentuala de 13,77%, de la 1.084 mii de 

turisti in anul 2016 la 1.257 de mii turisti in anul 2018. 

 

   Cresterea duratei medii a sejurului in Regiunea Nord-Est – minim 15% in anul 2024 fata de 2016 

Durata medie de sedere pe turist la nivelul Regiunii Nord-Est a inregistrat o scadere, de la 2,04 nopti/turist 

in anul 2016, la 1,95 nopti/turist in anul 2018. 

 

  Cresterea cifrei de afaceri a hotelurilor si restaurantelor din Regiunea Nord-Est – minim 30% in anul 

2024 fata de 2016 

Cifra de afaceri a hotelurilor si restaurantelor din Regiunea Nord-Est a inregistrat o crestere procentuala de 

18,51%, de la 1.485 milioane lei in anul 2016 la 1.760 milioane lei in anul 2017. 
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Stadiul implementarii 
PORTOFOLIUL DE PROIECTE                 
PRAT NORD-EST 2017-2023 

  

 

SECTIUNEA III 
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Titlu proiect Responsibil/i Obiectiv Buget 
estimativ 
(lei) 

Surse de 
finantare 

Interv
al de 
imple
menta
re 

Etapa de dezvoltare a proiectului 
- documentatie in curs de elaborare / proiect 
depus/ contractat/ in curs de implementare -  

Directia strategica de actiune 1: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice  

Construire Baza Salvamont in 
Slanic Moldova, jud. Bacau   

Consiliul 
Judetean 
Bacau 

Asigurarea conditiilor de acreditare ANSMR ; 
Asigurarea salvarii turistilor accidentati in munti pe raza 
judetului Bacau (si nu numai); 

2,300,000 FEDR 2019-
2020 

Documentatie elaborata (DALI / Certificat de 

Urbanism / Achizitie SF)  

Parc de Aventura Consiliul 
Judetean 
Bacau 

Folosirea instalatiei de telescaun al Partiei de Schi Nemira pe 
toata perioada anului (si in afara sezonului de iarna) 

1,500,000 FEDR  2019-
2020 

Nota Conceptuala / Caiet de Sarcini/ Solicitare 
UAT Slanic Moldova de aprobare 
amplasament Parc de Aventu 

Baza de tratament cu spatii de 
cazare  

Primaria 
Municipiului 
Moinesti 

Dezvoltarea acestei ramuri a MEDICINEI RECUPERATORII este, 
strategic vorbind, cheia succesului dezvoltarii socio-economice 
a municipiului Moinesti, bazata pe turismul de sanatate.  
Extinderea ariei de aplicare a actului medical din sectiile de 
recuperare si cercetare ale Spitalului Municipal de Urgenta 
Moinesti, precum si dezvoltarea segmentului de preventie si 
benessere reprezinta principalele cai prin care sa ajungem la 
acest frumos deziderat. 
Proiectul bazei de tratament cu spatii de cazare, integrat deja 
in statiunea Moinesti – Bai si avand ca beneficiu know-how-ul 
si specializarea inalta din cadrul SMU Moinesti, reprezinta 
primul pas in acest demers remarcabil.    

27,600,000 Fonduri 
UE,  
Investitii 
private 
sau PPP,  
Ministerul 
Turismului   

2018-
2023 

Proiectul a fost depus, in luna martie 2017, la 
Compania Nationala de Investitii.  
In luna ianuarie 2017 a fost depusa si o 
solicitare catre ANL pentru finantarea 
constructiei de locuinte de serviciu pentru 
medici, in unul din corpurile ansamblului 
(Corpul B). 
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Centru de Agrement  Primaria 
Municipiului 
Moinesti 

TURISMUL de AGREMENT / RELAXARE: 
Constructia unui CENTRU DE AGREMENT pe amplasamentul 
fostul strand: 
1. Reabilitare BAZINE de iNNOT existente cu amplasare 
tobogan nou pentru agrement si amenajare plaja in jurul 
bazinelor realizata in sistem mixt, dale de beton si lemn deck; 
in zona de agrement cu lemn deck vor fi amenajate si piscine 
de relaxare pentru copii;  
2. construirea unui CENTRU DE AGREMENT cu urmatoarele 
functiuni: spatiu informare si vinzare bilete, vestiare tip filtru, 
dusuri si grupuri sanitare, bazin acoperit, punct prim ajutor, 
spatii pentru tenis de masa, biliard, sauna si relaxare, alte 
spatii tehnice;  
3. cladirea va avea regim de inaltime S + P + 1E;  
4. amenajarea unui teren de sport polivalent - posibilitate 
acoperire in sistem constructii usoare; 
5. amenajarea unei parcari;  
6. realizare racorduri la utilitati (apa, canal, electricitate, gaz);  
7. demolarea vestiarului aflat in stare avansata de degradare 

4,964,361 Ministerul 
Turismului 
(Master 
plan de 
investitii 
in turism)  
Fonduri 
UE 
PPP 

2018-
2023 

NA 

Amenajare izvoare minerale Primaria 
Orasului Slanic 
Moldova  

Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea potentialului 
turistic in statiunea balneo-climaterica 

2,299,500 POR 2014-
2020 
Ministerul 
Turismului  
Buget 
local   

2017-
2020 

Demarare procedura pentru achizitie DTAC.  

Extinderea utilizarii instalatiei de 
telescaun prin crearea unui 
circuit de racing, bob de sina 

Primaria 
Orasului Slanic 
Moldova 

Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea potentialului 
turistic in statiunea balneo-climaterica 

11,497,500 Ministerul 
Turismului  
Buget 
local 

Minist
erul 
Turis
mului  
Buget 
local 

Proiect initiat de CJ Bacau.  
Pentru acest proiect nu exista sursa de 
finantare. 

COMPLEX DE AGREMENT 
TURISTIC, DE RELAXARE SI 
SPORTIV IN ORASUL SLANIC 
MOLDOVA, JUDETUL BACAU 

Primaria 
Orasului Slanic 
Moldova  

Amenajarea de obiective turistice noi (Parc acvatic-Aqualand, 
Parc Aventura, Patinoar) 

36,851,777 POR 2014-
2020 
Ministerul 
Turismului  
Buget 
local  

2017-
2020  
(in 
functi
e de 
dispon
ibilitat
i 
buget
are) 

Fisa de proiect 
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Constructie telecabina Primaria 
Orasului Slanic 
Moldova  

 Stimularea industriei turismului in statiunea turistica Slanic 
Moldova 

45,990,000 POR 2014-
2020 
Ministerul 
Turismului  
Buget 
local  

2017-
2020  
 

Pentru acest proiect nu a fost identificata 
sursa de finantare. 

AMENAJAREA, EXTINDEREA SI 
MODERNIZAREA ZONEI DE 
AGREMENT – GALION 
COMANESTI 

Primararia 
Orasului 
Comanesti 

Realizarea unei structuri de agrement turistic prin 
imbunatatirea serviciilor recreative si a spatiilor publice 
urbane 

45,000,000 Fonduri 
nerambur
sabile  

2021-
2024 

Documentație în curs de elaborare: fișă de 
proiect 
 
Acest proiect este la stadiul de fișă de 
proiecte deoarece se are în vedere realizarea 
lui cu ajutorul fondurilor nerambursabile. 

Amenajarea domeniului schiabil 
in zona de agrement Galion 
Comanesti 

Primararia 
Orasului 
Comanesti 

Realizarea unei baze de agrement turistic 30,000,000 Fonduri 
nerambur
sabile  

2021-
2022 

Documentație în curs de elaborare: fișă de 
proiect 
Acest proiect este la stadiul de fișă de 
proiecte deoarece se are în vedere realizarea 
lui cu ajutorul fondurilor nerambursabile. 

Amenajarea, extinderea si 
modernizarea zonelor de 
agrement: faleza, plaje, spatii de 
promenada, trasee turistice 

Primararia 
Orasului 
Comanesti 

Realizare zone de agrement turistic 30,000,000 Fonduri 
nerambur
sabile 

2019-
2022 

Documentație în curs de elaborare: fișă de 
proiect 
 
Acest proiect este la stadiul de achiziționare 
de servicii realizare trasee turistice. Celelalte 
amenajări sunt realizate de către UAT în 
proporție de 1,5%, dar se continuă cu 
programarea lor pe lista de investiții a 
instituției și găsirea de fonduri 
nerambursabile. 

Reabilitare si modernizare 
Amfiteatru la Centrul de Studii 
Mihai Eminescu si crearea unui 
punct de informare turistica in 
comuna M. Eminescu  

Consiliul 
Judetean 
Botosani 

Imbunatatirea infrastructurii de vizitare si informare turistica 460,000 Buget 
local 
Fonduri 
nerambur
sabile 

2018-
2023 

NA 

Amenajare Versant „Pacea", str. 
Pacea, Municipiul Botosani 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Asigurarea accesului cetatenilor si turistilor la o infrastructura 
si oferta de activitati culturale si sportive de calitate, 
contribuind astfel la dezvoltarea locala si promovarea turisitica 
a orasului  

14.029.114 POR 2014-
2020 
AP4, PI 
4.2 
Buget 
local  

2017-
2023 

Depus POR, AXA 4, O.S. 4.2.-admis dupa 
verificarea administrativa si a eligibilitatii, 
COD SMIS 127784 

Amenajarea zonei de recreere, 
str. Vârnav, nr. 17A, in 
Municipiul Botosani 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Diversificarea ofertei turistice la nivelul municipiului Botosani 
prin extinderea spatiilor verzi, a spatiilor de relaxare, 
contribuind astfel la imbunatatirea calitatii vietii 

3.362.972 Bugetul 
local 

2017-
2020 

Depus POR, AXA 4, O.S. 4.2.-admis dupa 
verificarea administrativa si a eligibilitatii, 
COD SMIS 127785 
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Extinderea pietonalului zona 
centrala 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Promovarea deplasarii pe jos pentru o vizitare facila si placuta 
a obiectivelor turistice din Municipiul Botosani 

13,800,000 POR 2014-
2020, 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2017-
2023 

Etapa de identificare a unei surse de 
finantare. 

Modernizarea infrastructurii 
pietonale  si asigurarea 
facilitatilor specifice 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Cresterea atractivitatii municipiului pentru turisti in vederea 
asigurarii facilitatilor pentru vizitatorii dornici de explorare 

20,700,000 POR 2014-
2020, 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2017-
2023 

Etapa de identificare a unei surse de 
finantare. 

Adaptarea si accesibilizarea 
infrastructurii pietonale 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Crearea conditiilor pentru categoriile de turisti cu dizabilitati si 
facilitarea accesului la retele de comunicare   

16,100,000 POR 2014-
2020, 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2017 - 
2023 

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei 
surse de finantare. 

Construire statii asteptare cu 
sistem informational  

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Promovarea atractiilor municipiului prin facilitarea accesului 
turistilor la obiectivele turistice din zona.  

4,600,000 POR 2014-
2020 
Bugetul 
de stat 
Buget 
local  

2017-
2020 

Au fost depuse 2 proiecte in cadrul POR, Axa 
4, O.S. 4.1., SMIS 127782 si 127783. Proiectele 
au fost declarate admise dupa etapa de 
verificare administrativa si a eligibilitatii. 

Amenajarea de cai de circulatie 
pentru biciclisti, pe trasee de 
cicloturism paralel cu axul 
drumurilor judetene 

Consiliul 
Judetean Iasi 
(Directia 
Judeteana de 
Administrare a 
Drumurilor si 
Podurilor Iasi) 
Consiliile 
locale ale UAT-
urilor 
beneficiare 

Proiectul are ca scop dezvoltarea infrastructurii pentru 
cicloturism, activitati de navetism si recreative in judetul Iasi. 
Obiectivele proiectului sunt cresterea accesibilitatii 
persoanelor din mediul urban si peri urban, cresterea 
sigurantei biciclistilor deja existenti ce utilizeaza partea 
carosabila impreuna cu alte autovehicule, reducerea nivelului 
de poluare si fluidizarea traficului, in special in zonele urbane. 

91,670,000 Fonduri 
Europene 
Structural
e si de 
Investitii 
(FEDR) 
Surse 
proprii 
Bugetul 
de stat 

2017 - 
2023 

In curs de implementare. In derulare 
procedura pentru achizitie lucrari. 
Proiectul Regiunea Nord-Est: Axa rutiera 
strategica 1: Iasi - Suceava are ca rezultat, 
printre altele: lungime pista simpla (cu un 
sens) de biciclete construite, modernizate - 
1,744 km     

Sat de vacanta pentru elevi 
Vascani-Ruginoasa, judetul Iasi 

Consiliul 
Judetean Iasi, 
Primaria si 
Consiliul Local 
Ruginoasa 

Reabilitarea si  reconstruire tabara pentru elevi Vascani – 
Ruginoasa, jud. Iasi   

2,285,000 Fonduri 
europene, 
fonduri 
transfront
aliere, 
fonduri 
guvernam
ental, 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 
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bugete 
locale  

Program de amenajare a 
siturilor naturale si antropice cu 
potential turistic 

Consiliul 
Judetean Iasi; 
Directia 
Judeteana 
pentru 
Cultura, Culte 
si Patrimoniu 
Cultural 
National; 
Consiliile 
locale ale UAT-
urilor 
beneficiare; 
Agenti 
economici 
privati. 

Scopul proiectului se refera la valorificarea siturilor naturale si 
antropice cu potential turistic din judetul Iasi. Obiectivele 
specifice presupun masuri de amenajare corespunzatoare a 
siturilor, precum si imbogatirea ofertei turistice si de 
agrement.  
Justificare (probleme abordate): 
Atat siturile naturale cat si cele antropice de pe teritoriul 
judetului sunt insuficient marcate pentru a imbogati 
experienta de vizitare in judet si pentru a exploata la maxim 
potentialul lor. Mai mult decat atat, o parte a acestora sunt fie 
neamenajate, fie nu detin dotari corespunzatoare derularii de 
activitati de turism/agrement, ceea ce face dificila valorificarea 
lor economica si duce la pierderi de potential.  Pachetul de 
proiecte contribuie la corectarea acestor neajunsuri prin 
instalarea de panouri de informare si orientare, precum si prin 
amenajarea locatiilor cu mobilier, echipament cu functiuni de 
agrement, parcari sau zone de loisir. Alaturi de proiectele de 
refacere a infrastructurii rutiere si alte masuri de promovare a 
turismului, proiectele vor contribui la diversificarea ofertei de 
turism si agrement, la cresterea calitatii si, totodata, la 
dezvoltarea activitatii economice la nivel local, prin crearea de 
locuri de munca. 

5,000,000 Fonduri 
Europene 
Structural
e si de 
Investitii 
(FEDR) 
EDR 
Surse 
proprii 
Bugetele 
Consiliilor 
Locale 
Parteneria
t public 
privat 
(PPP) 

2017-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Modernizarea infrastructurii de 
transport spre destinatiile 
turistice 

Consiliul 
Judetean Iasi 
Consiliile 
locale 

Realizarea unui traseu rutier care sa lege toate destinatiile 
turistice din judet.  

138,000,000 Bugetul 
de stat 
Bugetul CJ 
Fonduri 
europene 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Iasi Land art – instalatii de tip 
landart pe cele 7 coline ale 
Iasului, amenajarea spatiilor 
publice adiacente si realizarea 
unui traseu turistic intre acestea  

Primaria 
Municipiului 
Iasi  

Cresterea atractivitatii si competitivitatii turistice 6,645,000 Bugetul 
local, PPP, 
granturi 
culturale 
sau de 
mediu, 
alte surse  

NA NA 
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Reabilitare/amenajare 
Observator astrononomic & 
Planetariu 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, parteneri 
privati, 
Universitatea 
„Al. I. Cuza” 

Utilizarea resurselor UAIC pentru sporirea atractivitatii regiunii 2,000,000 Bugetul 
local, 
granturi, 
alte surse 

2018-
2020 

S-au demarat activitățile 
administrative ; finanțare de la 
Compania Națională de Investiții  

Eliminarea unor puncte 
periculoase pe trasee montane 
Masivul Ceahlau 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Dezvoltarea de produse turistice integrate si introducerea lor 
in piata 

185,310 Buget 
propriu al 
Judetului 
Neamt 

2016-
2019 

Contract de lucrări încheiat                                      
(lucrări în desfășurare) 

Eliminarea si securizarea zonelor 
periculoase din Masivul Ceahlau 
– Scari Varful Toaca 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Dezvoltarea de produse turistice integrate si introducerea lor 
in piata 

708,854 Buget 
propriu al 
Judetului 
Neamt 

2017-
2018 

Contract de lucrari incheiat (lucrari in 
desfasurare). Durata de executie a lucrarilor - 
12 luni 

Amenajare zona de campare - 
platou Masiv Ceahlau  

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Dezvoltarea de produse turistice integrate si introducerea lor 
in piata 

  Proiect 
fara sursa 
de 
finantare 
european
a  

  Propunere de proiect 

Portile Neamtului Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Dezvoltarea de produse turistice integrate si introducerea lor 
in piata 

81.515 (SF) Buget 
propriu al 
Judetului 
Neamt 

2019-
2020 

Notă Conceptuală și Temă de proiectare 
aprobate                                                                     
Contract servicii încheiat pentru elaborare 
Studiu Fezabilitate 

Reabilitare si modernizare 
Statiune Baile Oglinzi 

Primaria 
Orasului Tirgu 
Neamt 
Statiunea 
Oglinzi 
Alti investitori 
privati 

Reabilitarea statiunii Baile Oglinzi 92,000,000 Fonduri 
nerambur
sabile 
Credite 
Buget 
local 
Investitii 
private 

2017-
2020 

SF, Studii topo, Studii privind analiza 
parametrilor apei ; 
- Realizare SF/DALI pentru Modernizarea și 
extinderea sistemului de iluminat public din 
orașul Tg. Neamț, proiect care cuprinde și 
strada Băile Oglinzi (proiectul fost depus spre 
finanțare în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3, PI 3.1. – Iluminat public)                           
- Lucrări extindere rețea de canalizare 
menajeră in zona Băile Oglinzi – stadiul fizic 
95%; 
- Lucrări reabilitare rețea apă potabilă în zona 
Băile Oglinzi – stadiul fizic 95%; 

Construire infrastructura de 
agrement  

Primaria 
Orasului Tirgu 
Neamt 

Amenajarea unui amfiteatru in aer liber in zona Stadionului din 
Tirgu Neamt 

15.622.338 Fonduri 
nerambur
sabile 
Buget 
local 

2017-
2020 

Proiect finantat in cadrul POR 2014-2020, in 
curs de implementare (s-a efectuat Proiectul 
Tehnic si s-a obtinut autorizatia de construire) 
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Amenajare Monumentul 
Vanatorilor de Munte 

Primaria 
Orasului Tirgu 
Neamt 

Amenajarea platoului aferent monumentului Vanatorilor de 
munte si punerea acestuia in valoare 

930.700 Fonduri 
nerambur
sabile 
Buget 
local 

2017-
2020 

Documentatie in curs de elaborare 

Calatoreste in Bucovina Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Realizarea unui sistem unitar de marcaje turistice, rutiere la 
nivelul judetului. 
 – etapa I 

1,840,000 POR,  
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect  

Poiana Bucovinei Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Investitii in infrastructura de cazare turistica, infrastructura de 
alimentatie si infrastructura de agrement pe cele 92 ha de pe 
Platoul Rarau, apartinand primariei Campulung Moldovenesc 

133,400,000 POR,  
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect  

Bucovina Caravan Park Consiliul 
Judetean 
Suceava 

infiintarea unei retele de campinguri pentru rulote. 
Zone propuse – Vatra Dornei, Rarau, Calimani. 

13,800,000 POR,  
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect  

DEZVOLTAREA PARCULUI DE 
TURISM ACTIV “DEALU NEGRU” 

Primaria 
Municipiului 
Vatra Dornei 

Cresterea competitivitatii si atractivitatii statiunii turistice 
Vatra Dornei prin dezvoltarea Parcului de turism activ Dealu 
Negru. 
Conectarea partiilor existente si crearea unui domeniu schiabil 
integrat de tip Ski Parc : Partie Parc-1400m, partie Dealu Negru 
- 3000 m si Dealu Negru 1- 400 m, Partie Veverita-780 m 
Construire si amenajare a unor trasee si piste de schi 
Asigurarea infrastructurii pentru producerea zapezii artificiale 
Asigurarea infrastructurii pentru iluminat nocturn  
Amenajarea unei pasarele pietonale cu covor sintetic  
Amenajarea partiilor de sanie  
Crearea si amenajarea traseelor pentru cicloturism 
Dezvoltarea traseelor existente de tip mountain bike, downhill 
si crearea  Bike Park-ului Dealu Negru in proximitatea partiilor 
de schi pentru a putea fi utilizat transportul pe cablu dedicat 
acestora  
Amenajarea  traseelor  turistice existente in cadrul Parcului de 

55,200,000 POR 2014-
2020, 
MINISTER
UL 
TURISMUL
UI, 
bugetul 
local 

2019 -
2022 

NA 
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Turism Activ Dealu Negru 
Promovarea Parcului de Turism Activ Dealu Negru 

Reabilitare si modernizare drum 
de interes local Izvoru Alb-partia 
de schi, de la km 2+000 la km 
5+000, Municipiul Campulung 
Moldovenesc 

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc  

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement la nivelul 
Municipiului Campulung Moldovenesc  

7,919,320 POR 2014-
2020 
Buget 
local 
alte surse  

2017-
2023 

DALI elaborat și aprobat; contractat lucrari 
proiectare și execuție - din bugetul local al 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc - 
REALIZAT 75% 

Reabilitarea infrastructurii 
turistice "VILA OBCIOARA", in 
scopul punerii in valoare a 
potentialului turistic 

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc  

Dezvoltarea infrastructurii turistice de cazare si de agrement in 
Municipiul Campulung Moldovenesc  

1,792,191 POR 2014-
2020 
Buget 
local 
alte surse  

2017-
2023 

fisa de proiect  

Reabilitarea infrastructurii 
turistice "Vila Botnaras" si vila 
turistica "Montana", in scopul 
punerii in valoare a potentialului 
turistic 

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc  

Dezvoltarea infrastructurii turistice de cazare si de agrement in 
Municipiul Campulung Moldovenesc  

7,594,071 POR 2014-
2020 
Buget 
local 
alte surse  

2017-
2023 

fisa de proiect  

Constructie pod peste raul 
Moldova, care va face legatura 
dintre piscina, bazine si partie, 
orasul Gura Humorului  

Primaria 
Orasului Gura 
Humorului  

Construirea unui pod peste raul Moldova, in vederea 
imbunatatirii accesului locuitorilor si turistilor in zona; 
Protectia mediului inconjurator prin reducerea consumului de 
carburanti si emisiilor de poluanti; 
Oferirea unei infrastructuri de transport care sa contribuie la 
incurajarea si dezvoltarea turismului 

2,556,000 POR 2014-
2020 

3 ani lipsa sursa de finantare 

Reabilitarea Taberei Balada din 
zona de agrement a orasului 
Gura Humorului  

Primaria 
Orasului Gura 
Humorului  

Reablitarea Taberei Balada in vederea imbunatatirii nivelului 
de trai a locuitorilor Gura Humorului prin facilitarea dezvoltarii 
si diversificarii activitatilor economice; 

2,250,000 POR 2014-
2020 

3 ani  lipsa sursa de finantare 

Revitalizarea Zonei de Agrement 
Urbane din Zona Lacului de 
Acumulare Siret-Rogojesti, din 
orasul Siret, jud.Suceava  

Primaria 
Orasului Siret  

Revitalizare teren degradat pe faleza raului Siret si infiintarea a 
aprox. 17.000 mp de spatiu verde amenajat si modernizat 
(contract de finantare semnat prin POR 2014-2020: nr. 
543/09.10.2017) 

9,766,762 POR 2014-
2020, axa 
5.2 

2017-
2019 

Proiect in implementare prin POR 2014-2020 

Revitalizare teren degradat din 
strada Sucevei, oras Siret, 
judetul Suceava  

Primaria 
Orasului Siret  

Revitalizare teren degradat pe strada Sucevei (Gradina de vara 
a orasului Siret) si infiintarea a aprox. 5.000 mp de spatiu 
verde amenajat si modernizat  

574,361 POR 2014-
2020, axa 
5.2 

2017-
2018 

Contract de finantare semnat prin POR 2014-
2020: nr. 544/09.10.2017 

Reabilitarea, modernizarea si 
dezvoltarea infrastructurii de 
turism  

Primaria 
Orasului Solca 

Amenajare zona de agrement, spatiu verde, impadurire, in 
Parcul Balnear  

2,000,000 Buget 
local 
Fonduri 
europene  

2017-
2023 

in curs de implementare 

Restaurarea si valorificarea 
durabila a patrimoniului cultural 
religios din orasul Solca 

Primaria 
Orasului Solca 

Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea Bisericii 
fostei Manastiri Solca, cu hramul SF Apostoli "Petru si Pavel"-
monument istoric 

65,000,000 Fonduri 
europene  

2017-
2023 

nu s-a depus documentatia 
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Centrul balnear Ghermanesti Consiliul 
Judetean 
Vaslui 
Consiliul local 
Dranceni 

Diversificarea ofertei turistice in zona de frontiera Vaslui-
Hancesti-Leova si valorificarea in comun a potentialului 
balnear existent, prin infiintarea Centrului Balnear 
Ghermanesti in judetul Vaslui 
  

16,100,000 Surse 
externe  
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local  

2018-
2023 

S-a constituit unitatea de implementare a 
parteneriatului public – privat in baza OUG 
39/2018 si sunt incluse sume in bugetul local 
pe anul 2019 pentru elaborarea studiului de 
fundamentare in vederea incheierii unui 
contract de parteneriat public – privat. 

ASTROTURISM Consiliul 
Judetean 
Vaslui  

Constructia celui mai modern observator astronomic din 
Romania 

13,800,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 
  

2018 - 
2022 

lipsa sursa de finantare 

Reabilitare Gradina Publica  Primaria 
Municipiului 
Barlad 

Reabilitarea infrastructurii Gradinii Publice, pe parcursul a 36 
luni, in vederea dezvoltarii posibilitatilor de petrecere a 
timpului liber atat in randul localnicilor cat si a turistilor.  

10,221,354 Fonduri 
europene
/ 
guvernam
entale 

2018-
2021 

Obiectivul de investitii  "Reabilitare Gradina 
Publica" face parte din proiectul cu titlul 
"Imbunatatirea serviciilor sociale, 
educationale si recreative in Municipiul 
Barlad", proiect ce a fost depus in cadrul Axei 
Priorire 13, Prioritatea de investitii 9B, 
Obiectivul specific 13.1 Imbunatatirea calitatii 
vietii populatiei in orasele mici si mijlocii, pe 
data de 30.08.2018. Pentru obiectivul de 
investitii "Reabilitare Gradina Publica" a fost 
elaborata Documentatia de avizare a lucrarilor 
de investitii (DALI). Cererea de finantare a fost 
inclusa in Lista de rezerva, conform adresei nr. 
20698/OI/06.08.2019 primita din partea 
Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord 
Est. 
  

 
 
 
 
Directia strategica de actiune 1: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice  
(46 proiecte) 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
1,009,998,000 
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Directia strategica de actiune 2: Dezvoltarea produselor turistice   

ALPINE COASTER (sanii pe sine) Consiliul 
Judetean 
Bacau 

Realizarea unei instalatii de sanii pe sine, in vecinatatea partiei 
de schi; Exploatarea instalatiei de telescaun si pe perioada 
sezonului de vara, in vederea cresterii numarului de turisti.  

7,000,000 FEDR 2019-
2020 

Fisa de proiect 

Circuit turistic pe Lacul Bacau II - 
Serbanesti 

Primaria 
Municipiului 
Bacau 
Consiliul 
Judetean 
Bacau 

Cresterea gradului de atragere a turistilor, cu o facilitate unica 
in Regiunea Nord-Est  
OS1: Dezvoltarea infrastructurii turistice LAC II- s Serbanesti 
OS2: Promovarea durabila in Regiunea Nord-Est a circuitului 
turistic LAC II – Serbanesti 
OS3: Valorificarea patrimoniului natural si antropic 

12,000,000 Fonduri 
europene 
Fonduri 
guvernam
entale 
Fonduri 
locale 

2017-
2023 

Fisa de proiect 

Finalizare Insula de Agrement 
Bacau  

Primaria 
Municipiului 
Bacau 

Punct important de atragere a turistilor in Municipiul Bacau  
OS1: Finalizarea lucrarilor de investitii ramase conform 
proiectelor anterioare aprobate si completarea acestora cu 
proiecte noi care au fost identificate ca fiind necesare. 
OS2: Lansarea si promovarea punctului turistic INSULA DE 
AGREMENT: atat in presa locala, centrala si in social media. 
Creerea, promovarea si organizarea unor noi evenimente tip 
recreativ in toate mediile socio-profesionale din arealul 
Municipiului Bacau si zonei Nord-Est. 

14,000,000 Fonduri 
europene 
Fonduri 
guvernam
entale 
Fonduri 
locale 

2017-
2023 

Realizat 70% 

Amenajare esplanada pe malul 
lacului de acumulare 

Primaria 
Municipiului 
Bacau 

Loc unic de promenada si promovare a turismului in zona 
emblematica a Bacaului 
OS1: Constructia de infrastructura de interconectare a retelei 
de transport existente cu noul proiect de amenajare esplanada 
pe malul lacului de acumulare in vederea cresterii traficului 
turistic local complementar proiectului INSULA DE AGREMENT. 

5,500,000 Fonduri 
europene 
Fonduri 
guvernam
entale 
Fonduri 
locale 

2017-
2023 

Fisa de proiect 

Bacau, centru de turism medical Primaria 
Municipiului 
Bacau 

Cresterea importantei turismului medical in Municipiul Bacau, 
prin promovarea acestuia in parteneriat cu unitatile medicale 
specializate  
OS1: Crearea si solidificarea unei retele duale turistice si 
anume: unitati turistice - unitati medicale, in vederea cresterii  
numarului de turisiti si de nopti cazare din sectorul medical. 
OS2: Crearea unor oferte de pachete business-medicale 
realizate pe toate segmentele unitatilor medicale din Bacau: 
turism balnear, reumatologic, stomatologic, de infrumusetare, 
etc. 

450,000 Buget 
local 
Buget 
parteneri 
Alte surse  

2017-
2023 

Fisa de proiect 
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Renovare si dotare Cinema 
Orizont - transformare in hub de 
tineret si evenimente, cu accent 
pe industrii creative  

Primaria 
Municipiului 
Bacau 

Promovarea turismului in randul tinerilor din mai multe zone 
geografice, pentru schimbul de experienta si implicarea in 
oportunitatile cultural artistice oferite de Municipiul Bacau  

8,860,000 POR 2.1 B 
- 
incubatoa
re de 
afaceri  
Buget 
local  
Alte surse 

2017-
2023 

Proiect in implementare prin POR 2014-2020 

Bacau, promotor al business-
ului international in regiunea 
Nord-Est  

Primaria 
Municipiului 
Bacau 
Consiliul 
Judetean 
Bacau 
Parteneri 
privati  

Cresterea si consolidarea infrastructurii de turism de business 
prin intermediul CAEX Bacau, prin salile de conferinta si 
spatiile existente 
OS1: Promovarea la nivel regional, national si international a 
serviciilor si facilitatilor oferite de Centrul de Afaceri si 
Expozitii Bacau ( CAEx ) , ce au ca scop cresterea ocuparii 
expozitionale a CAEX la un nivel de 30% in 2023 fata de 2016.  
OS2: Cresterea numarului de turisti de business cu un procent 
de 25% - 2023 vs 2016, prin oportunitatile conjugate Camerei 
de Comert si Industrie I, Registrul Comertului, Agentia de 
Dezvoltare Locala Bacau, UAT Municipiul Bacau , TOP 50 
companii  si ale retelei turistice din regiunea Nord-Est. 
OS3: Dezvoltarea economiei pe orizontala din  judetul Bacau 
(numar companii nou create si numar angajati noi). 

900,000 Buget 
local 
Buget 
parteneri 
Alte surse  

2017-
2023 

Fisa de proiect 

Targ de produse agro-
alimentare, industriale si 
mestesugaresti 

Primaria 
Municipiului 
Moinesti 

TURISM CULINAR / ETNOGRAFIC; 
Amenajarea unui spatiu/teren ca TaRG de produse alimentare 
si nealimentare cu specific local, in care sa fie promovate, cu 
precadere, produsele care fac parte din reteaua de 
producatori locali. in acelasi timp, va avea o componenta de 
promovare a producatorilor si produselor acestora prin 
crearea elementelor de identitate vizuala (branding) si crearea 
unei retele a acestor producatori care sa se identifice cu 
BRAND-ul creat. Totodata, proiectul va cuprinde si sprijin 
acordat producatorilor pentru obtinerea tuturor elementelor 
administrative neesare functionarii locr coresponzatoare 
(certficari de mici producatori sau de produse ecologice etc.) 
La nivelul UAT Moinesti esista deja un studi de fezabilitate, 
proiect si teren destinat acestui proiect. 

1,379,407 Fonduri 
UE (de 
ex.in 
cadrul RIS 
Nord Est)  
Investitii 
private 
sau PPP 
Ministerul 
Turismului 

2018-
2023 

NA 
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Trasee turistice pentru drumetii 
(traking) si biciclete (biking) 

Primaria 
Municipiului 
Moinesti 

Trasee turistice pt. drumetii si biciclete. Municipiul Moinesti 
are dezvoltat un Calendar de EVENIMENTE foarte notoriu. O 
mare parte din evenimente s-au dezvoltat de la sine, cu 
sprijinul autoritatilor, o alta parte importanta s-a realizaT in 
cadrul Proiectului de promovare a turismului derulat de UAT 
Moinesti prin POR 2007-2013. Doua dintre evenimente au o 
FOARTE MARE POPULARITATE mai ales in randul tinerilor: 
MOUNTAIN BIKING care se desfasoara in luna septembrie si 
RALIUL MOLDOVEI in iunie-iulie. Pe langa acestea, drumetiile 
sunt activitati frecvente si incurajate pe traseele existente. S-
au identificat traseele in mare parte insa trebuie realizata 
MARCAREA CORECTa si CONFORMa ( copacii, panourile 
intermediare etc. etc. etc.).Activitati si materiale 
principale:marcajele, panourile de afisaj , materiale de 
promovare bilingve! 

2,300,000 Fonduri 
europene 

2018-
2023 

NA 

Amenajarea traseelor montane 
in scopul cresterii atractivitatii 
pentru turismul montan 

Primaria 
Orasului Slanic 
Moldova  

Amenajare trasee turistice  
Dezvoltarea retelei de refugii turistice  
Amenajarea zonelor de campare  

399,920 POR 2014-
2020 
PNDR 

2017-
2020 

Pentru acest proiect nu a fost identificata 
sursa de finantare. 

Amenajare Aqua Parc, Parc 
Magura, orasul Tirgu Ocna 

Primaria 
Orasului Tirgu 
Ocna  

Valorificarea potentialului turistic, cresterea numarului de 
turisti, promovarea statiunii atat pe plan national cat si pe plan 
international  

24,445,129 Buget de 
stat si 
Buget 
local 
(Masterpl
anul 
investitiilo
r in turism 
- 
Hotararea 
nr. 
558/04.08
.2017) 

2019-
2021 

Contractare studiu fezabilitate 

Amenajarea ca zona de 
agrement lacul cu apa sarata, 
zona Parc Magura, orasul Tirgu 
Ocna  

Primaria 
Orasului Tirgu 
Ocna  

Valorificarea potentialului turistic, cresterea numarului de 
turisti, promovarea statiunii atat pe plan national cat si pe plan 
international 

2,989,816 Buget de 
stat si 
Buget 
local 
(Masterpl
anul 
investitiilo
r in turism 
- 
Hotararea 
nr. 

2019-
2021 

Contractare studiu fezabilitate 
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558/04.08
.2017) 

Amenajare Parc Aventura, zona 
Parc Magura, orasul Tirgu Ocna  

Primaria 
Orasului Tirgu 
Ocna  

Valorificarea potentialului turistic, cresterea numarului de 
turisti, promovarea statiunii atat pe plan national cat si pe plan 
international 

596,468 Buget de 
stat si 
Buget 
local 
(Masterpl
anul 
investitiilo
r in turism 
- 
Hotararea 
nr. 
558/04.08
.2017) 

2019-
2020 

Contractare studiu fezabilitate 

Amenajare Patinoar, zona Parc 
Magura, oras Tirgu Ocna  

Primaria 
Orasului Tirgu 
Ocna  

Valorificarea potentialului turistic, cresterea numarului de 
turisti, promovarea statiunii atat pe plan national cat si pe plan 
international 

1,635,060 Buget de 
stat si 
Buget 
local 
(Masterpl
anul 
investitiilo
r in turism 
- 
Hotararea 
nr. 
558/04.08
.2017 

2019-
2020 

Contractare studiu fezabilitate 

Reabilitarea, restaurarea si 
valorificarea durabila a 
Muzeului Judetean Botosani 

Consiliul 
Judetean 
Botosani, 
Directia 
Judeteana 
pentru Cultura 
si Patrimoniul 
National 
Botosani    

Promovarea turismului cultural prin punerea in valoare a 
patrimoniului muzeal al judetului 

31.403.000 Compani
a 
Naţional
ă de 
Investiţi
i  

2019-
2023 

În aşteptare  /Lista sinteza CNI  
Promovare investiţie şi depus la 
finanţare  
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Restaurare Muzeul de Stiinte ale 
Naturii Dorohoi  

Consiliul 
Judetean 
Botosani, 
Muzeul 
Judetean 
Botosani, 
Directia 
Judeteana 
pentru Cultura 
si Patrimoniul 
National 
Botosani    

Promovarea turismului cultural prin punerea in valoare a 
patrimoniului muzeal al judetului 

336.101 Fonduri 
bugetare 
prin 
Programul 
National 
de 
Restaurar
e, 2019, 
Ministerul 
Culturii 

2018-
2023 

In curs de implementare - faza DALI.  
Proiect inclus în Programul Naţional de 
Restaurare etapa a II a Relocare - Obiective 
noi apobat de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale; 

Dotare, modernizare Muzeul 
"Stefan Luchian" din Stefanesti 

Consiliul 
Judetean 
Botosani 

Promovarea turismului cultural prin punerea in valoare a 
patrimoniului muzeal al judetului 

460,000 POC RO-
MD 2014-
2020 

2018-
2020 

Proiect transfrontalier „Valorile comunității. 
Promovarea patrimoniului transfrontalier din 
Muzeul "Ștefan Luchian" și Muzeul Regional 
Râșcani”, depus în parteneriat cu Secţia de 
cultură a Consiliului Raional Rîşcani; achiziţie 
tehnică şi mobilier.Proiect in curs de evaluare  

Reabilitare si valorificare 
durabila a Muzeului "George 
Enescu" Liveni 

Consiliul 
Judetean 
Botosani 

Promovarea turismului cultural prin punerea in valoare a 
patrimoniului muzeal al judetului 

1.951.260 POC RO-
MD 2014-
2020 

2018-
2020 

A fost depus, în parteneriat cu Ministerul 
Educatiei, Culturii și Cercetării din Republica 
Moldova, proiectul „Istoria și Muzica – valori 
care ne aduc împreună”, în cadrul căruia 
Muzeul Judetean Botosani este partener. 
Bugetul total al Proiectului este de 
1.365.749,62 Euro, din care bugetul Muzeului 
Judetean Botoșani este de 424.187,03 Euro și 
vizează lucrări de reabilitare și construcție a 
unui amfiteatru la Casa Memorială „George 
Enescu” din Liveni. Proiect in curs de evaluare. 

Realizarea unui sistem 
informatic integrat, plecand de 
la evidenta patrimoniala a Casei 
Memoriale Nicolae Iorga 
Botosani, pentru crearea de 
spatii alternative expozitionale, 
in scopul cresterii atractivitatii 
muzeului in randul tinerilor 

Consiliul 
Judetean 
Botosani 
Asociatia 
Culturala 
"Nicolae Iorga 
"Botosani" 

Promovarea turismului cultural prin cresterea atractivitatii 
obiectivelor turistice in randul tinerilor 

46,000 Fonduri 
proprii  

2018-
2023 

NA 
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Promovare ansamblul artistic de 
datini si obiceiuri ”HORA” 
Vaculesti 

Consiliul 
Judetean 
Botosani 
Primaria 
Vaculesti  

Dezvoltarea turismului rural prin promovarea traditiilor si a 
obiceiurilor populare 

23,000 Fonduri 
proprii / 
parteneria
t 

2018-
2023 

NA 

"Festivalul Crapului" in prima 
duminica dupa sarbatoarea 
religioasa Sf. Maria   

Consiliul 
Judetean 
Botosani 
Primaria Sulita 

Dezvoltarea turismului rural, promovarea traditiilor 
gastronomice 

13,800 Buget 
local 
Fonduri 
Europene 

2018-
2023 

NA 

Promovarea multiculturalitatii in 
zona geografica Botosani-
Republica Moldova 

Consiliul 
Judetean 
Botosani 

Conservarea si promovarea patrimoniului cultural si istoric  417,000 POC RO-
UA 2014-
2020 

2018-
2023 

În data de 06.05.2018  Biblioteca Judeţeană 
"Mihai Eminescu" Botoşani a depus în 
parteneriat cu  Sectia de Cultură din 
Municipiul Bălți, proiectul „Centru Cultural 
Transfrontalier Multietnic”. Bugetul total al 
proiectului este de 90.739 Euro, din care 
bugetul alocat Bibliotecii Județene este de 
50.284 Euro. Proiect in curs de evaluare.  

Amenajarea unor puncte de 
observare a avifaunei (pentru 
activitatea de birdwatching) 
(Vlasinesti, Sulita, Stefanesti, 
Stiubieni, Hanesti)  

Consiliul 
Judetean 
Botosani  

Promovarea ecoturismului prin protejarea si conservarea 
mediului  

46,000 Buget 
local 
Fonduri 
nerambur
sabile  

2018-
2023 

NA 

Identificarea si marcarea 
turistica a Drumurilor Pescarilor 
(Havirna, Stiubieni, Saveni, 
Vlasinesti, Hanesti, Sulita, 
Stauceni, Stefanesti, Roma) 

Consiliul 
Judetean 
Botosani 

Dezvoltarea ecoturismului, promovarea pescuitului sportiv 69,000 Buget 
local 
Fonduri 
private 

2018-
2023 

NA 

Crearea si promovarea traseului 
turistic monahal Bals-Cosula- 
Vorona (Schit Oneaga - Sihastria 
Vorona - Pestera Sihastrului - 
Manastirea Vorona) - Agafton; 
Restaurare si valorificare Pod 
Cosula 

Consiliul 
Judetean 
Botosani 

Promovarea si dezvoltarea turismului ecumenic 43.197 Buget 
local  

2018-
2023 

Elaborare hartă turistică a judeţului Botoşani 
cu marcarea obiectivelor culturale, 
ecumenice, sportive, recreative Realizare 
pliante cu tema "Calendar evenimente - 
judeţul Botoşani". Elaborare documentaţie în 
vederea trasmiterii către prestator pentru 
machetare şi tipărire hartă turistică - Semnare 
contract de prestări servicii;    Tipărire pliante  
"Calendar evenimente" 

Reabilitarea spatiilor publice si a 
obiectivelor de patrimoniu 
construit din centrul istoric al 
Municipiului Botosani 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Reabilitarea spatiilor urbane din zona centrala si a cladirilor de 
patrimoniu istoric si zonele adiacente acestora (inclusiv 
achizitionarea de catre municipalitate a unor cladiri aflate in 
prezent in proprietate privata, in scopul introducerii in 
circuitul turistic sau a relocarii unor servicii publice in vederea 
revitalizarii zonei centrului istoric al municipiului). 

46,000,000 POR 2014-
2020 
AP5, PI 
5.1 
Buget 
local  

2017-
2023 

UAT Municipiul Botosani se afla in etapa de 
elaborare a fundamentarii pentru achizitia 
unei cladiri din Centrul Istoric in vederea 
obtinerii unei finantari de la Ministerul 
Culturii. Ministerul Culturiia renuntat la 
dreptul de preemtiune -se vor incepe 
demersuri pentru achizitionare. 
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Reabilitarea si dezvoltarea 
turistica a monumentului istoric 
ansamblul Bisericii ”Sfantul 
Gheorghe” Botosani 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Restaurarea, reabilitarea si consolidarea ansamblului istoric 
Biserica „Sfantul Gheorghe” reprezentat de urmatoarele 
monumente: Biserica Sf. Gheorghe si Turnul Clopotnita, in 
vederea punerii in valoare a acestora sub aspect structural si 
functional, a promovarii valorilor cultural - religioase si al 
atragerii numarului de turisti in zona, in termen de 36 de luni; 
-Valorificarea, consacrarea si mentinerea caracterului de 
monument istoric al Ansamblului Bisericii “Sfantul Gheorghe”, 
obiectiv de patrimoniu si de interes turistic cultural religios, 
prin promovare media, inclusiv digitizarea acestuia, in vederea 
crearii unui produs turistic la standarde europene, in termen 
de 36 luni; 
- Cresterea cu cel putin 240% la nivel regional a gradului de 
atragere si incurajare a vizitatorilor interesati de domeniul 
turismului cultural religios prin promovare media precum si 
prin angrenarea autoritatilor centrale si locale, in termen de 
12 luni de la data finalizarii implementarii proiectului; 
-Largirea orizontului de vizibilitate de la nivel local al 
Ansamblului Bisericii Sfantul Gheorghe din Botosani in vederea 
includerii acestuia intr-un circuit turistic extins la nivel 
judetean in special si la nivel regional si national in general, 
pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului si 
mentinerea acestuia in circuitul public pe intreaga perioada de 
durabilitate a proiectului. 

7,820,000 Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local  

2017-
2023 

Proiect contractat POR 2014-2020 

Constructia unui bazin de polo 
in Municipiul Botosani 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Imbunatatirea imaginii municipiului prin asigurarea unei 
infrastructuri unice in regiunea Nord Est  

23,000,000 Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2017-
2020 

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei 
surse de finantare. 

Infiintarea unui mini-circuit 
auto-moto si de jogging in 
Municipiul Botosani 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Promovarea municipiului Botosani prin organizarea de 
competitii auto-moto si de jogging  

13,800,000 Parteneria
t public - 
privat 
Buget 
local 

2017-
2020 

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei 
surse de finantare. 

Infiintarea Muzeului  Vietii 
Cotidiene in Comunism Botosani 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Promovarea turistica si a identitatii istorice si culturale din 
perioada comunista 

6,900,000 Bugetul 
de stat                     
Bugetul 
local 

2017-
2020 

Partial, proiectul este finantat in cadrul 
programului annual de finantari 
nerambursabile din Bugetul Local 2019 - 
17,000 lei 

Back to Our Common Roots” -
cod 2 SOFT/2,1/133 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Promovarea diversitatii culturale multietnice la nivelul 
municipiului Botosani 
 
Obiective specifice: 
1. Amenajarea Muzeului Diversitatii Culturale in cladirea 
situata in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 71, din Centrul Istoric al 
Municipiului Botosani - obiectiv de patrimoniu national  

4,600,000 Programul 
Operation
al Comun 
Romania-
Moldova-
Ucraina 
2014-

2017-
2020 

Admis dupa verificare administrativa si a 
eligilibilitatii.Investitia face parte din proiectul 
„Back to Our Common Roots”, depus la 
termenul de 17 mai 2018, de Municipiul 
Botosani in cadrul Programului Operational 
Comun Romania- Ucraina 2014-2020, in 
parteneriat cu Departamentul pentru 
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2. Punerea in valoare a Centrului Istoric Botosani in vederea 
introducerii sale in circuitul turistic 
3. Promovarea diversitatii culturale la nivel local, national si 
international. 

2020 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

Dezvoltare Economica si integrare al 
Comitetului Executiv din cadrul Consiliului 
Local Ivano Frankivsk (UA), Direcția Județeană 
pentru Cultură Botoșani (RO) si  ONG Centrul 
pentru Dezvoltare Municipală și Regională – 
Centru de Resurse Ivano Frankivsk (UA 

Implicarea gastronomiei locale 
in dezvoltarea turismului durabil 
in municipiul Botosani 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Imbunatatirea competitivitatii IMM, a sectorului agricol si a 
pescuitului si acvaculturii 

920,000 Programul 
Operation
al Comun 
Romania-
Moldova-
Ucraina 
2014-
2020 
Bugetul 
local 

2017-
2023 

Initiativa este complementara cu proiectul 
„Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea 
unei retele agricole transfrontaliere”, 
implementat de Municipiul Botosani in cadrul 
POC RO-UA-MD 2007-2013, proiect prin care 
a fost infiintat Coletul Expozitional pentru 
Produse Fabricate in Zona Transfrontaliera 

Proiect " Eminescu -one route, 
one culture " -Cod 
1HARD/2,1/60 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Crearea unei noi rute culturale transfrontaliere pe tematică 
eminesciană între municipalitățile Botoșani și Bălți; dotări 
pentru punerea în valoare a rutei turistice transfrontaliere; 
reabilitarea a 2 foișoare din Parcul M. Eminescu, creare centru 
de conferințe multimedia în clădirea de sticlă din zona Bisericii 
Uspenia, înființare expoziție permanentă pe teme eminesciene 
la CNIPT Botoșani, schimburi de experiență între specialiști, 
activități culturale cu copii de pe ambele maluri ale Prutului 

6,900,000 POC 
Romania-
Republica 
Moldova / 
Ucraina 
2014-
2020 
Bugetul 
de stat 
Buget 
local  

2017-
2023 

Admis dupa verificare administrativa si a 
eligilibilitatii. Proiectul a fost depus la 
termenul de 21 mai 2018 in cadrul 
Programului Operational Comun Romania-
Moldova 2014-2020, in parteneriat cu Directia 
Judeteana de Cultura Botosani,  Primaria 
Mun. Balti si Liceul M. Eminescu Balti 

Vatra Moldoveana Consiliul 
Judetean Iasi  
(ADI 
EURONEST)  

Proiectul presupune reunirea, intr-un spatiu unitar, in aer 
liber, a unor locuinte traditionale din toate judetele Regiunii 
Nord-Est, inclusiv din Republica Moldova. Complexul va 
integra, pe langa zona de muzeu in aer liber, si alte 
functionalitati, precum: 
*vatra satului (zona centrala a sitului care va gazdui 
evenimente culturalartistice), 
* targul satului (piata agro-alimentara in care producatorii 
locali sa-si poata vinde, in conditii igienico-sanitare adecvate, 
produsele traditionale, in standuri cu o identitate vizuala bine 
conturata), 
* claca satului (un spatiu in care mestesugari si artizani locali 
isi vor putea practica tehnicile stravechi interactionand cu 
vizitatorii), 
*o zona hi-tech cu elemente de realitate virtuala (care va 
asigura reproducerea unor scene din viata traditionala a 
satenilor si interactiunea directa a vizitatorilor cu mediul 

22,000,000 POC 
Romania – 
Republica 
Moldova 
2014-
2020, POR 
2014-
2020, 
fonduri 
nationale, 
fonduri 
ale 
Comisiei 
Europene 

2017-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 
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satesc si satenii) si alte elemente care faceau parte din viata 
cotidiana a unui sat autentic romanesc. 

Dezvoltarea Axei turistice si 
culturale: Cucuteni – Cotnari - 
Hirlau 

Consiliul 
Judetean Iasi, 
Primariile si 
Consiliile 
Locale 
Cucuteni, 
Citnari, Hirlau, 
Directia 
Judeteana 
pentru 
Cultura, 
Universitatea 
Alexandru Ioan 
Cuza  

Reabilitarea si conservarea obiectivelor turistice din neolitic 
(Cucuteni) – epoca antica (cetatea de la Cotnari) – evul mediu 
(curtea domneasca si biserica din Hirlau) 

2,285,000 Fonduri 
europene, 
fonduri 
guvernam
entale 
bugete 
locale 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Program de reabilitare, 
conservare si valorificare a 
obiectivelor de patrimoniu: 
1. RESTAURAREA MUZEULUI 
SFANTUL IERARH DOSOFTEI 
MITROPOLITUL , IASI ”, cod SMIS 
116509 - contract de finantare 
semnat, valoare proiect 
3,670,469.46 lei, durata de 
implementare 23 luni.      
2. RESTAURAREA MUZEULUI 

Consiliul 
Judetean Iasi; 
Directia 
Judeteana 
pentru 
Cultura, Culte 
si Patrimoniu 
Cultural 
National; 
Consiliile 
locale ale UAT-

Scopul programului este acela de a valorifica din punct de 
vedere cultural si economic siturile de patrimoniu si de a stopa 
degradarea acestora. Obiectivele specifice se refera la 
reabilitarea obiectivelor de patrimoniu si integrarea lor in 
programe culturale, turistice si de agrement. 
In judetul Iasi exista un numar ridicat de obiective de 
patrimoniu, atat in mediul urban cat si in cel rural. Majoritatea 
sunt insa nevalorificate si foarte putin cunoscute, situandu-se 
in afara circuitelor turistice, aflandu-se intr-o stare 
necorespunzatoare si in locatii prea putin accesibile. Aceste 
deficiente fac dificila si ineficienta promovarea lor turistica si 

45,000,000 Fonduri 
Europene 
Structural
e si de 
Investitii 
(FEDR, 
inclusiv 
prin 
programul 
de 
cooperare 

2017-
2023 

2 proiecte in implementare POR, 
1 proiect in contractare POR,  
4 proiecte in evaluare POC RO-MD 
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"VASILE POGOR" IASI, cod SMIS 
116511 - contract de finantare 
semnat, valoare proiect 
6.525.336,00 lei, durata de 
implementare 35 luni. 
3. RESTAURAREA MUZEULUI 
"NICOLAE GANE" IASI, cod SMIS 
116510 - in contractare, valoare 
proiect 5,751,138.05 lei, durata 
de implementare 47 luni. 
4. CĂLĂTOR PE MERIDIANE 
CULTURALE (reabilitarea Casei 
memoriale Ion Creanga) - in 
evaluare POC RO-MD, valoare 
proiect 7.360.000 lei. 
5. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ FĂRĂ 
FRONTIERE (reabilitarea 
Muzeului M. Eminescu) - in 
evaluare POC RO-MD, valoare 
proiect 6.900.000 lei. 
6. CIRCUIT TURISTIC 
INTERNAȚIONAL DE 
PROMOVARE A PATRIMONIULUI 
CULTURAL ISTORIC (obiectiv 
cultural Casa memorială 
„Costache Negruzzi”) - in 
evaluare POC RO-MD, valoare 
proiect 6.900.000 lei. 
7. Development of cross border 
tourism by enhancing tradition, 
culture and the value of 
monuments in the cross border 
region Ungheni, Republic of 
Moldova – Iasi, Romania (Golia) 
- in evaluare POC RO-MD, 
valoare proiect 7.780.819 lei 

urilor 
beneficiare; 
Proprietarii 
siturilor de 
patrimoniu. 
Agenti 
economici 
privati 

conduc la pierderea oportunitatilor de valorificare, 
perpetuand problemele structurale.  
Pachetul de proiecte este menit sa corecteze aceste deficiente 
si sa reintroduca in circuitul economic si sa valorifice cultural 
obiectivele de patrimoniu vizate, intr-o actiune integrata si 
coerenta, in paralel cu refacerea infrastructurii de acces si cu 
masuri specifice de promovare a activitatilor de promovare a 
culturii, turismului si de diversificare a activitatilor de 
agrement la nivelul judetului.  
Proiectele vor contribui, totodata, la revitalizarea zonelor in 
care se situeaza respectivele obiective, la crearea de noi locuri 
de munca, atat pe perioada de executie cat mai ales dupa 
finalizare, prin oportunitati de dezvoltare a serviciilor conexe si 
a domeniilor traditionale.  

transfront
aliera, 
FSE) 
Ministerul 
Culturii 
Surse 
proprii 
Bugetele 
Consiliilor 
Locale 
Parteneria
t public 
privat 
(PPP) 
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Drumul vinului Consiliul 
Judetean Iasi  
(ADI 
EURONEST)  

*Elaborarea unei strategii de dezvoltare a industriei si 
interconectarea acesteia cu strategiile 
locale/judetene/regionale 
*dezvoltarea de proiecte pentru: 
a) reabilitarea infrastructurii de acces rutier la obiectivele 
integrate in Drumul Vinului, 
b) crearea/modernizarea infrastructurii turistice dedicate la 
producatori (facilitati de degustare; cazare; transport; 
restaurant; turism participativ); crearea de parteneriate cu 
furnizorii de pachete turistice (agentii de turism) si definirea 
pachetelor personalizate; elaborarea si implementarea unei 
Strategii comune de marketing, inclusiv elaborarea proiectului 
de signalistica rutiera (indicatoare rutiere amplasate pe 
aeroporturi, in orase, pe drumuri nationale/ judetene/ 
comunale, la obiectivele din program);Derularea de campanii 
de promovare nationala/internationala pe grupuri tinta 
identificate ca prioritare; Realizarea unei platforme comune 
unice de prezentare si rezervari online, cu menu disponibil in 
limbi de circulatie internationala ;Internationalizarea 
conceptului (participare la targuri si expozitii sub acelasi 
brand; organizarea unui Festival dedicat). 

46,000,000 Programul 
Operation
al Comun 
Romania – 
Republica 
Moldova 
2014 - 
2020; POC 
Romania – 
Ucraina 
2014 - 
2020; 
Programul 
Operation
al 
Regional 
2014 - 
2020; 
programe 
nationale, 
programe 
ale 
Comisiei 
Europene 
(in zona 
de 
cercetare, 
promovar
e a 
culturii, 
digitizarea 
culturii, 
antrepren
oriat.. 

2019 
– 
2023 

Proiectul se va depune in 2019 pe INTERREG 
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Sprijinirea organizarii de 
festivaluri de nisa 

Consiliul 
Judetean Iasi; 
Asociatii 
neguvernamen
tale si fundatii 
care deruleaza 
evenimente 
culturale in 
regiune 
Organizatori 
de festivaluri 
cu traditie la 
nivel national, 
dar si din 
strainatate 
Institutii de 
cultura din aria 
de expertiza 
vizata 
Institutele 
culturale 
straine active 
in regiune 
Agenti 
economici  

Scopul proiectului vizeaza consolidarea activitatilor cultural-
sociale la nivelul judetului Iasi si presupune obiective precum 
identificarea cerintelor de pe piata si atractivitatea 
manifestarilor deja existente in judet, corelarea acestora cu 
viziunea strategica ieseana pentru domeniul culturii si 
sustinerea activa a acelor manifestari care reprezinta un punct 
de atractivitate locala, se pot auto-sustine financiar pe termen 
mediu si aduc cele mai mari beneficii in raport cu efortul de 
organizare. 
Festival dans contemporan: 1.000.000 lei  
Festival international de film politic in aer liber: 800.000 lei 
Festivalul caselor memoriale:200.000 lei 
Festival international al cvartetelor de coarde: 750.000 lei  
Festival International de Teatru de Comedie: 800.000 lei 
Festivalul: 1.100.000 lei 
Festival de Fanfare: 170.000 lei  
Festivalul Teodorenii: 150.000 lei  

4,970,000 Fonduri 
Europene 
Structural
e si de 
Investitii 
(FEDR, 
inclusiv 
prin 
programul 
de 
cooperare 
transfront
aliera, 
Europa 
Creativa 
2014-
2020); 
Parteneria
t Public 
Privat; 
Surse 
proprii; 
Fondurile 
norvegien
e 
instrumen
tate de 
Unitatea 
de 
Managem
ent a 
Proiectulu
i din 
Ministerul 
Culturii. 

2017-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Sustinerea unui circuit al 
muzeelor private 

Consiliul 
Judetean Iasi; 
Consiliile 
locale ale UAT-
urilor 
beneficiare; 
Agenti 
economici 
privati. 

Scopul proiectului este reprezentat de incurajarea 
antreprenoriatului in industrii culturale si creative. in vederea 
sprijinirii acestora Obiectivele proiectului vizeaza dezvoltarea 
turismului cultural si a revitalizarii unor comunitati prin 
intermediul unor resurse care exista deja dar slab pus in 
evidenta, precum si sprijinirea unor initiative private in sensul 
amenajarii unui circuit al de muzeelor private, in case vechi. 
Un circuit al muzeelor private ar raspunde nevoii unei atractii 
turistice extinse si in zona rurala, care sa cuprinda o arie mai 

1,400,000 Fonduri 
Europene 
Structural
e si de 
Investitii 
(Europa 
Creativa 
2014-
2020); 

2017-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 
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ampla din judet. in plus, ar pune in valoare creativitatea 
localnicilor (prin alegerea temei casei-muzeu adaptate) si 
spatiile existente. Existenta constanta a unor evenimente 
conexe, care sa faca din muzeu un spatiu viu, central dinamicii 
culturale a comunitatii, este esentiala pentru atractia turistica. 
Activitati principale 
1) Circuit al Muzeelor private (in case vechi): de la Muzeul 
Placintelor, la Muzeul Covoarelor, sau al tesaturilor, sau al 
Ciocolatei, sau al Lampilor cu gaz etc. 
2) Muzeul Meseriilor Disparute (ca un punct central de 
iradiere) 
3) Traininguri de antreprenoriat, management cultural, 
gestionare finantari etc. 

Parteneria
t Public 
Privat 
(PPP); 
Surse 
proprii; 
Bugetele 
consiliilor 
locale. 

In curtea bunicilor - infiintarea si 
dezvoltarea unei retele judetene 
de agroturism 

Consiliul 
Judetean Iasi 

Dezvoltarea agroturismului in judetul Iasi 230,000 Fonduri 
europene 

2018-
2021 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Turismul pentru natura – 
dezvoltarea turismului in natura 

Consiliul 
Judetean Iasi 
Consiliile 
locale 

Dezvoltarea turismului in natura: turismul de aventura, 
drumetii, ecoturismul, turismul ecvestru, pentru cunoasterea 
mediului natural; 
Realizare de trasee turistice marcate 

230,000 Fonduri 
europene 
Bugetul CJ 
Bugete 
locale 

2018-
2020 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Inapoi in trecut – dezvoltarea 
turismului cultural, prin 
realizarea unei retele de parcuri 
istorice tematice  

Consiliul 
Judetean Iasi 

Infiintarea de parcuri tematice, prin reconstituiri: 
Parcul arheologic Cucuteni (reconstituirea unui sat neolitic); 
Parcul arheologic Cotnari (reconsti-tuirea cetatii  dacice de pe 
Dealul Catalina) 
Curtea Domneasca de la Harlau 
Parcul WW2 (reconstituirea linei frontului de la Helesteni) 
Muzeul Satului Moldovenesc 

230,000,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul CJ 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Program de amenajare si 
implementarea unui plan de 
management durabil pentru 
zona “Larga Jijia” 

Consiliul 
Judetean Iasi 

Scopul proiectului este reprezentat de elaborarea unui 
concept de valorificare a potentialului turistic si de agrement 
oferit de salba de lacuri din proximitatea municipiului Iasi.  
Obiectivele specifice includ elaborarea conceptului de 
valorificare a zonei “Larga Jijia si implementarea unui program 
de management durabil pentru zona. 
Proiectul presupune imbunatatirea managementului integrat 
pentru destinatiile turistice din judetul Iasi cu scopul cresterii 
contributiei sectorului de turism/agrement la PIB-ul judetean. 
In aceeasi masura, proiectul face parte din promovarea 
judetului Iasi drept destinatie turistica/ pentru activitati de 
agrement la nivel local si national. 

4,000,000 Fonduri 
Europene 
Structural
e si de 
Investitii 
(FEDR) 
LIFE- 
programul 
pentru 
mediu al 
Comisiei 
Europene 
Surse 
proprii 

2017-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 
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Bugetele 
Consiliilor 
Locale 
Parteneria
t public 
privat 
(PPP) 

Conservarea sitului arheologic 
Dealul Catalina prin conservarea 
si punerea in valoare a cetatii 
geto-dacice existente  din sec. 
IV-III i.H. 

Consiliul 
Judetean Iasi,                     
Primaria si 
Consiliul Local  
Cotnari, 
Guvernul 
Romaniei  

Conservarea si punerea in valoare a cetatii geto-dacice 
existente din sec. IV-III i.H. 

1,371,000 Fonduri 
europene, 
fonduri 
guvernam
entalebug
ete locale 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Dezvoltarea zonei turistice: 
Padurea Barnova-Repedea  

Consiliul 
Judetean Iasi, 
Primaria si 
Consiliul Local 
Barnova  

Reabilitarea si conservarea Rezervatiei naturale „Locul fosilifer 
Dealul Repedea”, realizarea unui traseu turistic in rezervatie si 
realizarea unui punct de informare documentare tip muzeu 
despre formarea si istoricul rezervatiei  

2,285,000 Fonduri 
europene, 
fonduri 
guvernam
entalebug
ete locale 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Amenajare si modernzare partie 
ski 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, parteneri 
privati 

Valorificarea potentialului natural prin modernizarea partiei de 
ski si amenajarea unui FunPark pentru vara 

4,000,000 Bugetul 
local, 
granturi, 
alte surse 

2018-
2020 

NA 

Amenajarea unui muzeu vivant 
CUCUTENI 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, parteneri 
privati 

Valorificarea si promovarea mostenirii culturale a civilizatiei 
Cucuteni 

6,000,000 Bugetul 
local, 
granturi, 
alte surse 

2018-
2020 

NA 

Amenajarea unui parc de 
distractii multianotimp 
(aquapark, rollerpark, skateparc, 
patinoar) 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, parteneri 
privati 

Sporirea atractivitatii regiunii prin diversificarea modalitatilor 
de petrecere a timpului liber 

10,000,000 Bugetul 
local, 
granturi, 
alte surse 

2018-
2020 

NA 

Realizarea de trasee 
cicloturistice la nivelul ZMI   

Primaria 
Municipiul Iasi, 
comunele ZMI, 
parteneri 
privati 

Valorificarea potentialului pentru cicloturism in beneficiul 
turistilor si a locuitorilor; promovarea obiectivelor turistice din 
regiune 

10,000,000 Bugetul 
local, PPP, 
granturi 
(de ex, 
granturi 
SEE), alte 
surse 

2017-
2020 

NA 
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Consolidare si refunctionalizare 
Palat Braunstein  

Primaria 
Municipiului 
Iasi 

Valorificarea potentialului cladirilor de patrimoniu din centrul 
orasului 

22,150,000 POR 2014-
2020 

2018-
2020 

Proiect in curs de implementare 

Centru International de Arta 
Contemporana Iasi 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, asociatii 
culturale 

Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea cladirii fostei 
Bai Turcesti 

21,000,000 POR - Axa 
Prioritara 
5 

2018-
2020 

Proiect in curs de implementare 

Construirea unui Palat al 
Congreselor – Centru de Afaceri 
si Expozitii 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, parteneri 
privati 

Crearea infrastructurii necesare pentru organizarea de targuri, 
conferinte, congrese si alte intalniri de business ce au ca 
rezultat crestrea atractivitatii regiunii si dezvoltarea turistica 

20,000,000 Bugetul 
local, 
granturi, 
alte surse 

2018-
2020 

NA 

Realizarea de itinerarii turistice 
tematice, culturale, ecumenice  
sau de agrement  in Municipiul 
Iasi 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, comunele 
ZMI, parteneri 
privati 

Cresterea atractivitatii si competitivitatii turistice a 
municipiului Iasi si a ZMI 

500,000 POC 
Romania - 
Republica 
Moldova -
, Bugetul 
local, PPP, 
alte surse 

2018-
2020 

NA 

Complex de agrement „Tinutul 
lui Creanga”, Tirgu Neamt 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Dezvoltarea infrastructurii turistice in judetul Neamt, 
diversificarea si dezvoltarea serviciilor turistice, atragerea unui 
numar cat mai mare de turisti romani si straini. 

151.368 Buget 
propriu al 
judetului  
Compania 
Nationala 
de 
Investitii 

2018-
2019 

Notă Conceptuală și Temă de proiectare 
aprobate                                                                     
Plan Urbanistic Zonal elaborat, avizat și 
aprobat de CL Tg. Neamț                                                               
Contract de servicii încheiat pentru elaborare 
documentații tehnico-economice ( Studiu 
Prefezabilitate și Studiu Fezabilitate) 

Conservarea, protejarea si 
promovarea Muzeului de Istorie 
si Arheologie Piatra Neamt 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural si natural a judetului Neamt  

20,666,351 POR 2014-
2020, 
Prioritate
a de 
Investitii 
5.1 

2017-
2020 

Proiect in implementare 

Conservarea, protejarea si 
promovarea Muzeului de Istorie 
Bicaz 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural si natural a judetului Neamt 

3,117,458 POR 2014-
2020, 
Prioritate
a de 
Investitii 
5.1 

2023 NA 

Conservarea, protejarea si 
promovarea Muzeului de Istorie 
Roman – Casa Nevruzzi 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural si natural a judetului Neamt 

5,355,784 POR 2014-
2020, 
Prioritate
a de 
Investitii 
5.1 

2023 Documentatie elaborata 
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Conservarea, protejarea si 
promovarea Muzeului Memorial 
„Ion Creanga” Humulesti 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural si natural a judetului Neamt 

688,334 POR 2014-
2020, 
Prioritate
a de 
Investitii 
5.1 

2017-
2020 

Proiect in implementare 

Conservarea, protejarea si 
promovarea Muzeului Memorial 
„Calistrat Hogas” Piatra Neamt 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural si natural a judetului Neamt 

1,687,610 POR 2014-
2020, 
Prioritate
a de 
Investitii 
5.1 

2018-
2021 

Proiect in implementare 

Reabilitare/ modernizare/ 
dezvoltare zona turistica 
muntele Cozla  

Primaria 
Municipiului 
Piatra Neamt  

Cresterea investitiilor in turism prin dezvoltarea activitatilor 
specifice si promovarea orasului ca brand turistic. 
Prin implementarea acestui proiect se vor crea noi locuri de 
munca atat pe parcursul implementarii cat si dupa aceasta 
perioada, se vor crea noi tipuri de infrastructuri turistice, se 
vor reabilita drumurile de acces catre obiectivul propus, 
modernizarea platoului turistic Cozla.  
Aceste traseu se folosește în cadrul festivalului național ”Tare 
ca Piatra”, întrecerile fiind organizate la categoriile Juniori (<19 
ani), Seniori (>19 ani), Masters (>30 ani), Fete (Open) 
şi  HardTail.De asemenea s-au amenajat  trasee de Cross-
Country XCP (drumuri forestiere, pavate cu piatră cubică, 
poteci şi teren accidentat), pe Muntele Cozla și Muntele 
Cârlomanu, utilizate pentru întreceri în cadrul festivalului 
menționat mai sus la categoriile Hobby (cu lungimea de 12 km) 
și Expert (cu lungimea de 21km).Parcurgerea ambelor trasee 
ofera priveliste spectaculoasă asupra imprejurimilor: Muntii 
Cozla, Carlomanul, Pietricica, Cernegura, intregul oras, raul 
Bistrita, lacul Batca Doamnei, la orizont – crestele Carpatilor 
Orientali si Muntele Ceahlău. 

5,000,000 Buget 
local 
Alte surse 
de 
finantare 
Parteneria
t public 
privat 

2017-
2023 

În parteneriat cu Fundația ”Ileana”, pe 
muntele Cozla  s-a amenajat un traseu special 
de Downhill (coborâre/cursă cu bicicleta pe 
traseu accidentat), cu plecare de pe Platoul 
Cozla (stația de sosire a Telegondolei) și sosire 
pe Platoul ”Colibele Haiducilor), cu lungimea 
de 1,5 km, grad de dificultate  mediu-hard, cu 
înclinație de 27%, diferență de nivel 263 m.  
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Amenajare trasee turistice si 
zone de promenada in 
Municipiul Piatra Neamt 

Primaria 
Municipiului 
Piatra Neamt  

Cresterea atractivitatii orasului si a numarului de turisti prin 
valorificarea si promovarea patrimoniului natural si cultural  
Prin facilitarea accesului turistilor in zonele de agrement si 
turistice ale municipiului vom creste numarul acestora. 
Trasee de drumeție în Piatra Neamț:                                                                                                                                       
1.Traseu turistic pe Cozla: Trei Căldări, Schitul Draga Traseul de 
drumetie are aproximativ 4 km lungime si pleaca din zona 
Parcului Zoologic, trece pe langa platoul de pe Cozla unde se 
afla poiana „Trei Coline” si  continua pe drumul de creasta 
pana la rezervatia geomorfologica “Caldarile de la Cozla” 
(punctul denumit si Trei Caldari). Exista posibilitatea de 
intoarcere pe acelasi traseu de urcare sau se mai poate cobori 
prin Poiana Bacioaia, cu legatura la traseul de drumetie de pe 
Carloman.  
2. Traseu turistic pe Cernegura: hard enduro. Pleaca din zona 
debarcaderului Bitca Doamnei si  trece pe linga Poiana 
Ciresului. De aici, poteca urca dealul La Pitigoi, pe linga Virful 
Cernegura si continua prin poiana Nicoresti, culmea Afinis, 
pina in zona Canton Cut.                                                                         
Aceste doua trasee au fost marcate si omologate cu mult timp 
in urma, iar prin proiectele actuale acestea sunt reamenajate 
si puse la dispozitia iubitorilor de drumetie. Din punctul de 
vedere al marcarii si omologarii, traseele de pe Cârloman, 
Pietricica si Bâtca Doamnei sunt noi si urmeaza a fi amenajate 
pentru turisti.    
3. Traseu turistic pe Cârloman: poieni pitoreşti, care are 
punctul de plecare de pe strada Bogdan Vodă, pe cărările din 
partea vestică a muntelui Cârloman. Poteca urcă prin poienile 
pitoresti din zona si continuă până la Schitul Pestera. Exista 
posibilitatea de intoarcere pe acelasi traseu de urcare sau 
poate fi continuat cu traseul care duce pina la Manastirea 
Bistrita.  
4. Traseu turistic pe Pietricica: o panoramă de neuitat. Are 
punctul de plecarea de pe strada Fermelor si urca pe drumul 
de creasta până in zona platoului de pe munte. Aici ti se 
deschide un punct de belvedere spre Ceahlau si valea Bistritei, 
dupa care traseul coboara spre strada Orhei.  
5. Traseu turistic pe Bâtca Doamnei: Cetatea Dacică 
„Petrodava” .Are punctul de plecare de la Cabana Bâtca. 
Poteca  urcă domol pina la Cetatea Dacică „Petrodava” care 
este situată pe creasta unui pinten si de unde se vede lacul 
Batca Doamnei, orasul Piatra Neamt si Valea Bistritei. Apoi, 
traseul coboara pana la Pensiunea Maria situata pe malul 
lacului Bâtca Doamnei.                                                                                     

2,000,000 Buget 
local  
Alte surse 
de 
finantare 

2018-
2023 

Proiect in implementare 
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Plimbări în oraș  
(https://www.viziteazapiatraneamt.ro/nt/plimbari-in-
oras/traseul-1/ 
https://www.viziteazapiatraneamt.ro/nt/plimbari-in-
oras/traseul-2/): Turnul lui Ştefan cel Mare, Biserica Sf. Ioan, 
Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Biserica Trei Ierarhi, 
Sinagoga, Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, Casa Ivaşcu, 
Telegondola, Poiana Trei Coline, Terasa Gospodinelor, Colibele 
Haiducilor, Parcul Zoologic Cozla, Strada Ştefan cel Mare, 
Curtea Domneasca, Teatrul Tineretului Piatra Neamt, Parcul 
Tineretului. 

Conservarea, restaurarea si 
protectia cladirii "Casa 
Celibidache" in vederea 
valorificarii patrimoniului 
cultural  

Primaria 
Municipiului 
Roman 

Conservarea, restaurarea si protejarea cladirii " CASA 
CELIBIDACHE" din  municipiul Roman – monument istoric si 
cultural reprezentativ al patrimoniului cultural local si regional; 
- realizarea unei expozitii – muzeu memorial ”CASA 
CELIBIDACHE”; 
- amenajarea unei sali pentru auditii muzicale si pentru 
desfasurarea evenimentelor cultural – artistice; 
-  realizarea unei sali de conferinte, sedinte, etc.;  
-  infiintarea unei sali de exponate, prin care sa se conserve 
mostenirea culturala a zonei Roman, sala care va adaposti 
expozitii de etnografie si folclor locale si regionale, expozitii de 
istorie si arta specifice zonei, precum si manifestari etno-
culturale traditionale; 
-  dotarea cladirii respective cu echipamente specifice pentru 
expunerea si protectia patrimoniului istoric si cultural; 
- organizarea de expozitii si evenimente cultural - artistice care 
sa valorifice patrimoniul cultural local si regional; 
- crearea de 6 locuri noi de munca prin valorificarea 
patrimoniului cultural local in zona Roman, zona dezavantajata 
din punct de vedere economic si social; 

4,161,008 POR 2014-
2020 
Buget stat  
Buget 
local  

2017-
2019 

 Proiect in implementare 
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Festivalul obiceiurilor si 
traditiilor de Anul Nou  

Primaria 
Orasului Tirgu 
Neamt 

Promovarea traditiilor din Tirgu Neamt 139,605 Fonduri 
nerambur
sabile 
Buget 
local 

Anual, 
pe 
data 
de 2 
ianuar
ie. 

Proiect implementat anual 

Zilele Cetatii - MedievArt Fest  Primaria 
Orasului Tirgu 
Neamt 

Organizarea unui festival care are ca obiectiv promovarea 
Cetatii Neamtului si a orasului Tirgu Neamt 

232.675 Fonduri 
nerambur
sabile 
Buget 
local 

Anual, 
pe 
data 
de 2 
iulie. 

Proiect implementat anual 

Ecoturism in Tara Zimbrului AsociatiaTinut
ul Zimbrulu 

A avut ca obiectiv promovarea arealului Tinutului Zimbrului 
(Parcul Natural Vanatori-Neamt) ca destinatie de ecoturism si 
a fost implementat in perioada 2015 -2019 

401.271 Fundaţia 
pentru 
Parteneria
t 

 Proiect finalizat 

Consolidarea Destinaţiei de 
ecoturism Ţinutul Zimbrului 

AsociatiaTinut
ul Zimbrului 

A avut ca obiectiv promovarea arealului Tinutului Zimbrului 
(Parcul Natural Vanatori-Neamt) ca destinatie de ecoturism si 
a fost implementat in perioada 2017 -2019 

239.002 Fundaţia 
pentru 
Parteneria
t 

 Proiect finalizat 

Reabilitarea bisericilor de lemn 
din Bucovina 

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Reabilitarea si punerea in valoare a bisericilor de lemn 5,520,000 POR , 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Complex de agrement turistic Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Bazine de apa sarata si Aquaparc in Cacica, judetul Suceava 23,000,000 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Vatra Satului - Cacica Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Infiintarea unui sat traditional bucovinean in Cacica, cu case si 
cladiri introduse in circuitul turistic 

13,800,000 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Programul Stefanian – Drumul 
lui Stefan  

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Valorificarea patrimoniului cultural din judetul Suceava prin 
modernizarea infrastructurii si amenajari specifice la 
principalele ctitorii ale marelui voievod stefan cel Mare 

13,800,000 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 

2018-
2023 

fisa de proiect 
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CE 
Parteneria
te 

Extinderea domeniului schiabil 
Calimani-Rarau 

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Modernizare/extindere/dotare domeniu schiabil 
etapa I 

23,000,000 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Reabilitarea/modernizarea 
Muzeului Satului Bucovinean 

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Punerea in valoare a Muzeului Satului si reintroducerea lui in 
circuitul turistic 

9,200,000 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Reabilitarea/modernizarea 
Muzeului Siret 

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Punerea in valoare a Muzeului Siret reintroducerea lui in 
circuitul turistic 

6,556,929 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

Proiect depus la finantare in cadrul POR AXA 
13.1 in parteneriat cu Primaria Orasului Siret.  
Cererea de finantare este in evaluare. 

Bucovina – Destinatie de 
ecoturism 

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Modernizarea infrastructurilor de acces si amenajari turistice 
specifice in arii naturale protejate: Parcul National Calimani, 
Rezervatia UNESCO „Codrul Secular Slatioara”, rezervatiile 
naturale „Fanetele seculare Ponoare” si „Fanetele seculare 
Frumoasa”-etapa I 

4,600,000 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Bucovina – Regiune 
Gastronomica Europeana  

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Valorificarea gastronomiei locale, prin promovarea si 
constientizarea in randul populatiei si turistilor a specificului si 
beneficiilor preparatelor atat din bucataria traditionala, cat si 
din cea actuala. 

4,218,867 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2019 

Proiect depus la finantare in cadrul POC RO-
UA Prioritatea 2.1.1 

Amenajare trasee turistice in 
parcuri si rezervatii naturale 

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Identificare/marcare/promovare noi trasee turistice din judet 
etapa I 

3,220,000 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 

2018-
2023 

fisa de proiect 
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Parteneria
te 

Bucovina – Pol de dezvoltare 
turistica 

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

1. „Realizare investitii in infrastructura turistica: 
a. Amenajare Platou Rarau/Calimani/Vatra Dorne: 
modernizare domeniu schiabil;amenajare camping si parc 
rulote;amenajare foisoare/Skywalk; 
- amenajare si marcare unitara trasee turistice de drumetie, 
turism ecvestru, mountain bike  
b. Realizare/amenajare sat traditional: 
- infiintarea unui sat traditional bucovinean introdus in 
circuitul turistic; 
- amenajarea unor spatii de tip zona mestesugareasca 
interactiva pentru jocuri tematice pentru copii si adulti cu 
diferite tipuri de mestesuguri traditional bucovinene, pe 
ateliere de lucru;  
c. Infiintare centru de pregatire a persoanelor in domeniul 
turismului;  
2. Promovare destinatii turistice: 
a. realizare/promovare Catalog bucovinean: 
- material integrat de promovare turistica (foto/video) care sa 
contina obiective turistice, trasee, obiceiuri, traditii, 
mestesuguri, gastronomie, etc. 
- achizitionare  echipamente necesare activitatilor de 
promovare (ecran proiectie, echipament audio-video, etc.) 
b. realizare/promovare infotur international: 
- organizarea unui infotur cu reprezentanti ai agentiilor de 
turism, jurnalisti, site-uri si platforme de promovare online- 
organizarea unei conferinte internationale a ghizilor in turism 
(prima editie) 
c. promovare trasee tematice- promovarea unor trasee 
tematice aplicate brandurilor: Bucovina autentica; Ai verde in 
Bucovina; Bucovina – istorie si cultura; Gusta din Bucovina; 
Craciun in Bucovina, etc.” 

230,000,000 POR, 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Trasee turistice pietonale in 
Municipiul Suceava  

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Proiectul urmareste incurajarea deplasarilor pietonale pe un 
traseu care va lega cele mai importante obiective turistice din 
Municipiul Suceava. Activitatile principalele ale proiectului: 
reabilitarea/modernizarea traseelor pietonale din Municipiul 
Suceava. Avantajele majore pentru mobilitatea durabila 
constau in reducerea deplasarilor cuautovehiculul personal 
catre aceste obiective, cu avantajele care deriva din aceasta 
actiune: reducerea congestiei traficului, reducerea poluarii, 
reducerea emisiilor de CO2, reducerea necesarului de locuri de 

4,600,000 POR 2014- 
2020, PI 
4.1 

2019-
2020 

documentatie in curs de elaborare 
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parcare din jurul obiectivelor 
(Proiect extras din PMUD) 

Sistem integrat de transport 
public ecologic in municipiul 
Suceava 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Proiectul vizeaza crearea unui sistem de transport public in 
Municipiul Suceava eficient, ecologic si modern, care sa 
conduca la reducerea cantitatilor de CO2 si a emisiilor 
poluante deversate in atmosfera, precum si la fluidizarea 
traficului rutier. Proiectul cuprinde 3 componente majore: a) 
Infrastructura: construirea unei autobaze moderne, 
modernizare statii de transport public, statii de incarcare; b) 
Mijloace de transport: achizitia de autobuze electrice (minim 
30 bucati autobuze electrice de mari dimensiuni si minim 10 
bucati autobuze electrice de mici dimensiuni); c) Sistem de 
management al traficului: sistem centralizat e‐ticketing, sistem 
informare a calatorilor, sistem de supraveghere video, 
dispecerate video.  
(Proiect extras din PMUD)  

119,600,000 POR 2014- 
2020, PI 
4.1 

2017-
2023 

In implementare. Contract de finantare nr. 
4623/22.07.2019. Perioada de implementare 
22.07.2019-31.01.2022 

Reabilitarea Curtii Domnesti din 
Municipiul Suceava 

Primaria 
Municipiului 
Suceava  

Proiectul are in vedere restaurarea, consolidarea protectia si 
conservarea monumentului istoric Curtea Domneasca din 
municipiul Suceava. Restaurarea/Conservarea si valorificarea 
turistica a patrimoniului material (arhitectural) va conduce la 
cresterea accesului publicului si a numarului vizitatorilor 

58,422,300 POR 2014- 
2020 PI 
5.1 

2019-
2023 

Documentatie in curs de elaborare 

GROW URBAN FOOD in Suceava 
City 

Primaria 
Municipiului 
Suceava  

Crearea unei structuri asociative a agricultorilor si fermierilor 
din jurul municipiului Suceava la piata locala pentru a avea 
acces la legume, fructe si produse agricole proaspete. 
Proiectul are in vedere: dezvoltarea unui concept de 
colaborare intre producatorii certificati din jurul municipiului 
Suceava si cetatenii; Certificarea produselor si producatorilor 
locali; crearea unor ghiduri privind produsele de sezon; 
dezvoltarea unor actiuni de promovare a produselor 
proaspete; campanie de informare a cetatenilor, organizarea 
de locatii pentru comercializarea produse proaspete. 
Promotorul proiectului: Institutul Bucovina. Proiectul are in 
vederea crearea unui parteneriat intre autoritatea publica 
locala si alte institutii publice dar si private, precum: Directia 
Agricola Suceava; Camera Agricola Suceava; Primariile din 

690,000 Buget 
local  
Fonduri 
private  
URBACT 

2020-
2023 

Documentatie in curs de elaborare. Estimat 
2020 
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zonele limitrofe ale Sucevei; Asociatia Agricultorilor si 
fermierilor; parteneri din Uniunea Europeana etc. 

Maratonul Cetatilor Suceava  Primaria 
Municipiului 
Suceava 
Partener: DTS 
Suceava 
Organizatia 
Salvati Copiii 
filiala Suceava. 

Proiectul are in vedere:promovarea municipiului si a 
monumentelor istorice la nivel national, in randul alergatorilor 
de maraton; promovarea sportului de masa la nivelul 
municipiului; dezvoltarea spiritului de ajutor pentru copii aflati 
in dificultate. Organizare anuala a evenimentului. Promotorul 
proiectului:  
Prin proiectul "Maratonul Cetatilor Suceava", se realizeaza o 
continuitate cu  proiectul transfrontalier "Perle medievale"- 
Cetatile Soroca, Suceava, Hotin. Mai exact se doreste a fi pusa 
in valoare Cetatea Suceava si prin altfel de evenimente, gen 
turniruri, Intreceri sportive, demonstratii de produse culinare 
si mestesugaresti, festivaluri medievale de cantece si teatru 
etc., toate acestea ducand la o crestere a numarului de turisti, 
nu numai din cele trei tari. Scopul final al proiectului este de 
intrajutorare a copiilor aflati in dificultate, prin diferite donatii 
la sfarsitul festivalului maraton. 

322,000 Buget 
local  
Fonduri 
private 

Anual August 2019 

Festival International de Folclor 
„In cetate la Suceava” 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Organizarea anuala a unui festival international de folclor la 
care sa fie invitate ansambluri profesioniste si de amatori din 
tara si strainatate. De aemenea,se are in vedere si organizarea 
unui targ mesteri populari. Crearea de partneriate pentru 
implementarea proiectului intre Asociatia Cultural -Educativa 
ARCANUL USV / Primaria Municipiului Suceava/Asociatia 
Culturala „Vatra Satului” / Centrul Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Suceava. 

460.000 Buget 
local  
Fonduri 
private 

Anual  

Realizarea unui traseu de 
transport public tip „Autobuz 
Turistic” 

Primaria 
Municipiului 
Suceava  

Interventia consta in crearea unui traseu de transport public 
care sa lege principalele destinatii turistice ale Municipiului 
Suceava 
 (Proiect extras din PMUD) 

9,200 Buget 
local 

Esti
mat 
2020 
iunie 

Dupa livrarea autobuzelor electrice, 
in cadrul proiectului "Sistem integrat 
de transport public ecologic in 
municipiul Suceava"  

Dezvoltarea infrastructurii 
turistice de agrement la nivelul 
Municipiului Campulung 
Moldovenesc  

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc  

Partii de schii omologate si transport pe cablu in masivul Rarau 
cu conexiune la trupul intravilan Raru (tronson II) 

74,891,000 POR 2014-
2020 
Buget 
local  
alte surse  

2017-
2023 

DALI elaborat si aprobat. Contract lucrari 
proiectare si executie semnat. 
Lipsa finantare (Programul a fost aprobat de 
Parlamentul Romaniei prin Legea 
526/11.12.2003 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare a 
turismului " SCHI IN ROMANIA". 
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Promovarea si comercializarea 
produselor locale prin 
infiintarea si dezvoltarea de 
lanturi locale de aprovizionare si 
de retele de desfacere care sa 
conecteze producatorii si 
consumatorii 

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc  

Dezvoltarea turismului si promovarea traditiilor, obiceiurilor si 
gastronomiei locale 

1,000,000 POR 2014-
2020 
Buget 
local 
alte surse  

2017-
2023 

fisa de proiect  

Construire complex sportiv 
(centru de agrement 
multifunctional si patinoar) in 
municipiul Campulung 
Moldovenesc, judetul Suceava  

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc  

Dezvoltarea infrastructurii turistice de cazare si de agrement in 
Municipiul Campulung Moldovenesc  

21,360,000 POR 2014-
2020 
Buget 
local 
alte surse  

2017-
2023 

SF elaborat  

Reabilitare, modernizare si 
dotare Muzeul de Arta Lemnului 
din Municipiul Campulung 
Moldovenesc, jud. Suceava, in 
scopul conservarii, protejarii si 
promovarii patrimoniului 
cultural  

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc  

Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 
patrimoniului natural si cultural 

12,283,467 POR 2014-
2020 
Buget 
local, alte 
surse  

2017-
2023 

DALI elaborat și aprobat; contract de 
finanțare nr. 1575/08.03.2018;  COD SMIS  
116602; în implementare 

"Imbunatatirea calitatii vietii in 
orasul Gura Humorului, judetul 
Suceava" - componenta socio-
culturala: "Realizare Centru 
Cultural Multifunctional prin 
extinderea si modernizarea 
cladirilor existente pe strada 
Sfantul Gavril, nr. 10-12-14, Oras 
Gura Humorului, Judet Suceava" 

Primaria 
Orasului Gura 
Humorului 

Realizarea unui centru cultural in vederea cresterii nivelului de 
trai prin imbunatatirea cadrului de desfasurare a unor 
evenimente culturale importante in viata locuitorilor si prin 
imbunatatirea infrastructurii culturale; 
Proiect integrat depus prin Axa prioritara 13, prioritatea de 
investitii 9B, obiectivul specific 13.1, „Imbunatatirea calitatii 
vietii in orasul Gura Humorului, judetul Suceava ” 

4.400.000 POR 2014-
2020 

NA Proiectul se află în faza de precontractare; 
Documentație la faza de SF.. 

Realizare Aqua Park, orasul Gura 
Humorului  

Primaria 
Orasului Gura 
Humorului  

Crearea unui Aqua Park in orasul Gura Humorului va 
determina imbunatatirea situatiei sociale si economice a 
locuitorilor; 
Crearea de noi produse si servicii care vor genera locuri de 
munca; 
Oferirea unei infrastructuri de turism care sa contribuie la 
incurajarea si dezvoltarea turismului pe termen lung al zonei; 
Diversificarea ofertei de servicii turistice care va duce la 
cresterea gradului de multumire a turistilor; 

23,000,000 Ministerul 
Turismului  

NA Documentatie tehnico-economica in curs de 
elaborare. Lipsa  fonduri 
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Realizare partie de schi 
artificiala - schi pe timp de vara, 
sanie-tobogan si tubing, orasul 
Gura Humorului  

Primaria 
Orasului Gura 
Humorului  

Realizarea unei partii de schi artificiala in orasul Gura 
Humorului va determina imbunatatirea situatiei sociale si 
economice a locuitorilor; 
Crearea de noi produse si servicii care vor genera locuri de 
munca; 
Oferirea unei infrastructuri de turism care sa contribuie la 
incurajarea si dezvoltarea turismului pe termen lung al zonei; 
Diversificarea ofertei de servicii turistice care va duce la 
cresterea gradului de multumire a turistilor; 

11,500,000 Ministerul 
Turismului 

2 ani  Documentatie tehnico-economica in curs de 
elaborare. Lipsa fonduri. 

Infiintarea Parcului Tehnologic 
East European Border Tech Park 
Siret (domenii de cercetare si 
transfer tehnologic: turism si IT) 

Primaria 
Orasului Siret  

Infiintarea unui parc tehnologic si stiintific care sa faciliteze 
dezvoltarea de produse in domeniul turistic in vederea 
realizarii transferului tehnologic 
  

55,200,000 POR 2014-
2020, axa 
1 

2018-
2020 

Scrisoarea de intentie a fost aprobata de catre 
ADR NE Piatra Neamt, urmeaza depunerea 
cererii de finantare 

Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea infrastructurii culturale 
din zona Siret – Hliboca  

Primaria 
Orasului Siret  

Reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii culturale 
din zona Siret (Romania) – Hliboca (Ucraina) 
(Proiect aflat in stadiu de nota conceptuala, urmeaza a se 
depunere cererea de finantare la data lansarii ghidurilor 
specifice)  

4,600,000 Programul 
Operation
al Comun 
Romania-
Ucraina 
2014-
2020 

2018-
2020 

NA 

Reabilitarea, modernizarea, 
extinderea si dotarea 
asezamantului cultural din 
localitatea Solca, judetul 
Suceava 

Primaria 
Orasului Solca 

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura 
"Victor Vasilescu" Solca  

1,796,811 Fonduri 
europene 
Programul 
National 
de 
Constructi
i de 
Interes 
Public sau 
social, 
Subprogra
mul 
"Asezamin
te 
Culturale"  

12 
luni  

Proiectul se află în curs de implementare . CNI 
a organizat procedura de achiziţie pentru 
proiectare şi executie lucrări. 

Modernizarea expozitiei 
permanente a sectiei de 
stiintele naturii - Muzeul Vasile 
Parvan, Barlad 

Consiliul 
Judetean 
Vaslui   
Muzeul Vasile 
Parvan Barlad 

Modernizarea spatiului existent si repanotarea expozitiei 
permanente. 

163,300 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2018 - 
2020 

lipsa sursa de finantare  
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Modernizare si dotare spatii 
muzeale privind desfasurarea de 
ateliere de lucru (workshop-uri) 

Consiliul 
Judetean 
Vaslui   
Muzeul Vasile 
Parvan Barlad 

Atragerea publicului catre muzeu,  prin desfasurarea unor 
activitati ce presupun  asimilarea informatiei si exersarea 
abilitatilor, rezultatul fiind obtinerea de competente generale 
sau profesionale. 

200,000,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

NA lipsa sursa de finantare  

City Break Barlad Consiliul 
Judetean 
Vaslui   

Turul de vizitare va fi accesibil doar pentru persoanele din 
zonele si mediile defavorizate. 

300,000,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

NA lipsa sursa de finantare  

Reabilitarea si dotarea casei 
memoriale ”Emil Racovita” 

Consiliul 
Judetean 
Vaslui Muzeul 
Judetean 
”Stefan cel 
Mare” Vaslui 

Introducerea obiectivului de patrimoniu Casa memoriala ”Emil 
Racovita” in circuitul turistic local/regional/national 

9,200,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2018-
2023 

s-a realizat documentatia tehnico-economica 
prin finantare de la Institutul National al 
Patrimoniului  

Infiintarea Centrului Cultural 
Judetean Multifunctional  

Consiliul 
Judetul Vaslui 

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii pentru 
desfasurarea activitatilor culturale in judetul Vaslui 

14,249,613 Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local  

2015-
2018 

Contract de lucrari in derulare 

Complexul muzeal Satul 
Moldovenesc 

Consiliul 
Judetean 
Vaslui 
Centrul 
Judetean 
pentru 
Conservarea si 
promovarea 
Culturii 
Traditionale  

Diversificarea ofertei turistice in zona de granita Romania-
Republica Moldova, prin infiintarea “Complexului muzeal - 
Satul moldovenesc” in judetul Vaslui, care sa gazduiasca 
marturii ale traditiilor si istoriei comune  

13,800,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2018-
2023 

lipsa sursa de finantare  

Restaurarea ansamblului 
monumental ”Statuia ecvestra a 
domnitorului Stefan cel Mare” 

Consiliul 
Judetean 
Vaslui Muzeul 
judetean 
”stefan cel 
Mare” Vaslui 

Introducerea unui monument istoric reprezentativ pentru 
judetul Vaslui in circuitul turistic local/regional/national. 

5,980,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2018-
2023 

proeict depus pe programul RO UA MD 2014-
2020. In asteptarea etapei de evaluare.  

Reabilitarea si dotarea muzeului 
Vasile Parvan – Casa Sturdza 
Barlad 

Consiliul 
Judetean 
Vaslui 

Introducerea obiectivului de patrimoniu ”Casa Sturdza” Barlad 
in circuitul turistic local/regional/national, in scopul 
valorificarii potentialului turistic cultural.  

6,900,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2018-
2023 

proeict depus pe programul RO UA MD 2014-
2020. In asteptarea etapei de evaluare.  
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Reabilitarea si modernizarea 
Muzeului Judetean "Stefan cel 
Mare" din Municipiul Vaslui  

Primaria 
Municipiului 
Vaslui 
Consiliul 
Judetean 
Vaslui   

Proiectul prevede reabilitarea si extinderea spatiilor in care 
functioneaza Muzeul Judetean "Stefan cel Mare", realizarea de 
dotari si achizitia de echipamente, de vitrine si standuri de 
expunere, reorganizarea expozitiei de baza, infiintarea 
Muzeului Colectiilor, amenajarea de spatii de parcare, 
promovarea institutiei, etc.  

18,400,000 Bugetul 
de stat 
(MDRAP) 
Bugetul CJ 
Vaslui  

2017-
2023 

NA 

Amenajarea in scop turistic a 
Lacului Prodana  

Primaria 
Municipiului 
Barlad 

Cresterea atractivitatii turistice a municipiului Barlad prin 
dezvoltarea infrastructurii de agrement. 
Diversificarea posibilitatilor de petrecere a timpului liber, atat 
pentru locuitorii municipiului Barlad, cat si pentru turisti;  

25,000,000 Fonduri 
europene
/ 
guvernam
entale 

2018-
2023 

NA 

Reabilitarea cladirilor de 
patrimoniu  

Primaria 
Municipiului 
Husi  

Reabilitarea cladirilor de patrimoniu existente.  
Finalizarea lucrarilor de reabilitare a cladirii Muzeului 
Municipal. 

46,000,000 Fonduri 
europene 
Fonduri 
guvernam
entaleFon
duri locale 

2013 - 
2020 

NA 

Construirea unei Case de 
Cultura (sala de spectacole, sala 
de vernisaje, sala de expozitie) 

Primaria 
Municipiului 
Husi  

Construirea unei cladiri cu destinatie Casa de Cultura care sa 
cuprinda o sala de spectacole, sala de vernisaje, sala de 
expozitie 

13,800,000 Fonduri 
europene 
Fonduri 
guvernam
entale 
Fonduri 
locale 

2013 - 
2020 

NA 

Dezvoltarea turismului in 
Municipiul Husi prin crearea de 
evenimente culturale si de 
afaceri  

Primaria 
Municipiului 
Husi 

Crearea unui centru Multifunctional (cultural si de afaceri) prin 
reabilitarea fostului Cinema Dacia 
Crererea de festivaluri care au ca scop promovarea 
patrimoniului cultural si istoric in zona transfrontaliera (festival 
de teatru, festival de film,festival folcloric, festival al vinului) 
Organizarea de evenimente de afaceri pentru micii 
intreprinzatori din zona de frontiera  

9,200,000 Fonduri 
nationale 
Program 
transfront
alier 
Romania - 
Moldova 

2020-
2023 

NA 

Directia strategica de actiune 2: Dezvoltarea produselor turistice 

(107 proiecte) 
 
 
 
  

2.118.209.111   
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Directia strategica de actiune 3: Promovarea turistica   

Dezvoltarea si consolidarea 
turismului in Judetul Bacau prin 
promovarea potentialului 
turistic (aplicatie portal on-line 
"turist prin Bacau") 

Consiliul 
Judetean 
Bacau 

Potentialul turistic al judetului Bacau 460,000 FEDR 24 
luni  

Analiza oferte 
1. Fisa de proiect 
2. Actualizare baza de date obiective turistice 
din judetul Bacau 
3. Initierea aplicatiei pentru demonstratie 
functionare 

Constituirea unei platforme 
integrate de promovare, 
informare si servicii turistice la 
nivel municipal si judetean 
(inclusiv aplicatie mobila)  

Primaria 
Municipiului 
Bacau 
Consiliul 
Judetean 
Bacau 
Parteneri 
privati  

Adaptarea oportunitatilor turistice mediului on-line existent  75,000 Buget 
local 
Buget 
parteneri 
Alte surse  

2018-
2019 

Fisa de proiect 

Infiintarea unui centru 
multimedia de informare si 
promovare turistica 

Primaria 
Municipiului 
Bacau 
Consiliul 
Judetean 
Bacau 
Parteneri 
privati  

Cresterea gradului de cunoastere si promovare a turismului in 
Municipiul Bacau 

1,500,000 Buget 
local 
Buget 
parteneri 
Alte surse  

2017-
2023 

Fisa de proiect 

Proiect De Promovare Turistica 
a intregii zone MONTPESA 
(PROIECT in cadrul Asociatiei de 
dezvoltare a turismului 
MONTPESA, din care mun. 
Moinesti face parte) 

Primaria 
Municipiului 
Moinesti 

1. MATERIALE DE PROMOVARE (bilingve): 
Tiparite: ALBUM de prezentare MONTPESA,Brosuri, pliante, 
afise, harta turistica etc., Electronice: website al asociatiei, 
DVD-uri, memorystik-uri de prezentare, harta turistica 
electronica interactiva;  
Mobilier stradal de promovare: PANOURI de afisaj electronic 
in statii de autbuze si zone centrale, PANOURI de prezentare 
evenimente, ECRANE de prezentare/promovare pt. cladiri 
publice, BANNERE, INDICATOARE TURISTICE etc.  
2. EVENIMENTE (slow food, produse locale, mestesuguri , 
concursuri de tipul cel mai bun promotor al economiei 
circulare etc.) 

3,680,000 Fonduri 
europene 

2018-
2023 

NA 

Proiect de promovare turistica 
UAT Mun. Moinesti 

Primaria 
Municipiului 
Moinesti 

1. MATERIALE DE PROMOVARE (bilingve): 
Tiparite: ALBUM de prezentare, Monografie, Brosuri, pliante, 
afise, harta turistica etc., Electronice: DVD-uri, memorystik-uri 
de prezentare, harta turistica electronica interactiva;  
Mobilier stradal de promovare: PANOURI de afisaj electronic 
in statii de autbuze si zone centrale, PANOURI de prezentare 

2,300,000 Fonduri 
europene 

2018-
2023 

NA 
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evenimente, ECRANE de prezentare/promovare pt. cladiri 
publice, BANNERE, INDICATOARE TURISTICE etc. 

Infiintarea, amenajarea si 
dotarea unui Centru de 
informare si orientare turistica 
in Slanic Moldova  

Primaria 
Orasului Slanic 
Moldova  

Promovarea potentialului turistic al Vaii Slanicului  
Cresterea numarului de turisti ai Statiunii Slanic Moldova 

689,850 POR 2014-
2020 
Ministerul 
Turismului  
Buget 
local  

2017-
2020 

Nu exista sursa de finantare 

Dezvoltarea relatiilor de 
cooperare transfrontaliere 
institutionale si culturale in zona 
de granita 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Promovarea identitatii nationale, culturale si turistice pe 
ambele maluri ale Prutului. 

2,300,000 POC 
Romania-
Republica 
Moldova / 
Ucraina 
2014-
2020 

2017-
2020 

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei 
surse de finantare 

Dezvoltarea turismului la granita 
Uniunii Europene prin 
infiintarea unui targ 
transfrontalier de turism 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Imbunatatirea cunostintelor in domeniul turistic prin 
participare la targuri, expozitii, stagii de buna practica 

2,300,000 POC 
Romania-
Republica 
Moldova / 
Ucraina 
2014-
2020 

2017-
2023 

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei 
surse de finantare 

Elaborarea de carti bilingve si 
magazine cu suvenire pentru 
promovarea unor institutii 
culturale 

Consiliul 
Judetean Iasi; 
Agenti 
economici 
privati – 
edituri. 

Scopul proiectului presupune dotarea institutiilor de cultura, 
in special a muzeelor si a caselor memoriale, cu albume, carti, 
ghiduri in limbi de circulatie internationala si cu magazine de 
suvenire cu obiecte menite sa contribuie la promovarea zestrei 
culturale din regiune 

200,000 Fonduri 
Europene 
Structural
e si de 
Investitii 
(Europa 
Creativa 
2014-
2020); 
PPP  
Surse 
proprii; 
Institutiile 
participan
te la 
proiect 

2017-
2023 

nu s-a identificat sursa de finantare 

Turismul la un link distanta Consiliul 
Judetean Iasi, 
Primariile si 
Consiliile 

Realizarea unei harti in format digital si tiparit care sa cuprinda 
toate obiectivele turistice din judetul Iasi   

50,000 Fonduri 
europene, 
fonduri 
guvernam

2018-
2023 

nu s-a identificat sursa de finantare 
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Locale din 
judetul Iasi 

entalebug
ete locale 

Realizarea unei pagini web cu 
destinatii turistice din judetul 
Iasi 

Consiliul 
Judetean Iasi 

Promovarea online a turismului iesean 23,000 Fonduri 
europene, 
buget 
local 

2018-
2023 

nu s-a identificat sursa de finantare 

Realizarea unui brand turistic al 
judetului Iasi 

Consiliul 
Judetean Iasi  

Promovarea turistica a judetului Iasi prin crearea unor produse 
portret care sa fie reprezentative pentru judetul Iasi (ex. 
Manastirile Barnova, Dobrovat, Hadambu, Hlincea, Piatra 
Sfanta, Vladiceni, Biserica Aroneanu)  

914,000 Fonduri 
europene, 
fonduri 
guvernam
entale 
bugete 
locale 

2018-
2023 

nu s-a identificat sursa de finantare 

Catalog al obiectivelor turistice 
inclusiv monumentelor istorice 
din judetul Iasi  

Consiliul 
Judetean Iasi, 
Primariile si 
Consiliile 
Locale din 
judetul Iasi, 
Directia 
Judeteana 
pentru 
Cultura. 

Realizarea unui catalog al obiectivelor turistice inclusiv 
monumentelor istorice din judetul Iasi care sa cuprinda 
fotografii digitale de ansamblu, prim plan, detaliu, texte de 
prezentare pentru fiecare obiectiv/monument in parte, a 
hartilor de identificare a acestora in care sa fie indicate 
principalele cai de acces.  

50,000 Fonduri 
europene, 
fonduri 
guvernam
entalebug
ete locale 

2018-
2023 

nu s-a identificat sursa de finantare 

Infiintarea si dezvoltarea 
centrelor de informare turistica 
locala  

Consiliul 
Judetean Iasi 
Primarii 

Crearea unei retele de centre de informare turistica, care sa 
promoveze si sa sprijine dezvoltarea turistica locala 

460,000 Fonduri 
europene 

2018-
2022 

nu s-a identificat sursa de finantare 

Imbunatatirea aplicatiilor si 
instrumentelor e-cultura in 
promovarea patrimoniului 
cultural al secolului xx, acronim  
E-CULTURE 

Consiliul 
Judetean Iasi 

Obiectivul general: dezvoltarea instrumentelor TIC pentru 
managementul patrimoniului cultural al secolului XX pana in 
2020, in scopul imbunatatirii politicilor culturale prin aplicatii 
inovatoare pentru conservarea patrimoniului cultural. 
Obiectivele specifice: 
1.Colectare si schimbul de bune practici privind instrumente, 
proiecte si abordari de politici regionale pentru sustinerea si 
crearea de noi instrumente pentru promovarea patrimoniului 
cultural. 
2.Definirea solutiilor TIC inovatoare, cum ar fi digitizarea de 
continut cultural, aplicatii mobile pentru promovarea oraselor 
pana in 2019 
3. Cresterea numarului de turisti cu o medie de 5% pana in 
2020 prin atragerea de membri noi in rute culturale 
transnationale si colaborarea transnationala pentru definirea 

7,360,000 INTERREG 
EUROPE, 
POR 2014-
2020, 
fonduri 
nationale, 
fonduri 
ale 
Comisiei 
Europene. 

2017-
2023 

nu s-a identificat sursa de finantare 
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de noi strategii si proiecte. 
4. Cresterea dezvoltarii regionale si a locurilor de munca (2%) 
bazate pe cultura si patrimoniu ca motor al dezvoltarii 
teritoriale si economice sprijinind startup-urile TIC si operatorii 
de turism pana in 2020. 

Constituirea unei platforme 
integrate de promovare, 
informare si servicii turistice 
(inclusiv aplicatie mobila ) 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, primariile 
ZMI, parteneri 
privati 

Promovarea eficienta, cresterea atractivitatii Iasului si 
imprejurimilor 

75,000 Bugetul 
local, 
granturi, 
PPP, alte 
surse 

2016 - 
2020 

Gratuit – finalizat – parteneriat cu 
firma privata 
IASI OFFICIAL APP – aplicație functionala 

Proiect de extindere a retelei de 
informare si promovare turistica 
prin infiintarea unui centru 
multimedia de informare si 
promovare turistica 

Primaria 
Municipiului 
Iasi 

Promovarea si valorificarea potentialului turistic prin 
infiintarea unui centru multimedia de informare si promovare 
turistica  

2,000,000 Programul 
Operation
al ENI 
Romania - 
Republica 
Moldova 
Bugetul 
local 

2018-
2020 

NA 

USE-IT Iasi – includerea 
Municipiului Iasi in reteaua 
europeana USE-IT (harta 
turistica pentru tineri, ce sprijina 
mobilitatea europeana)  

Primaria 
Municipiului 
Iasi, parteneri 
ONG, 
organizatii de 
tineret 

Promovarea orasului Iasi intr-o retea internationala  132,900 Buget 
local, alte 
surse 

2017-
2018 

NA 

Crearea unui brand al Iasului, 
corelat cu dezvoltarea strategiei 
de marketing si promovare 

Primaria 
Municipiului 
Iasi 

1. Elaborarea unei strategii de promovare turistica a 
municipiului Iasi si a Zonei Metropolitane  
2. Infiintarea unei structuri parteneriale public-private de 
coordonare a activitatilor de promovare din regiune  
3. Definirea brandului turistic al Iasului: 
a. - Identificarea unor elemente usor recognoscibile, unice ale 
unui turismului in Iasi si ZMI;  
b. - Crearea unui simbol grafic pentru a definii regiunea; c.  
Dezvoltarea unui brand autentic integrat in strategia de 
marketing turistic;  
4. Elaborarea unui manual de branding: 
a. Elaborarea de materiale de promovare si informare in 
concordanta cu rezultatele campaniei de branding;  
b. Crearea platformei şi retelei de comunicare şi promovare 5. 
Promovarea imaginii regiunii şi brandului regional, astfel incit 
sa fie cunoscute la nivel national si international;   
6. Evaluarea rezultatlelor 

500,000 Buget 
local 
Uniunea 
European
a 
Guvernul 
Romaniei 

2017-
2019 

NA 
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Constituirea unei platforme 
integrate de promovare, 
informare si servicii turistice 
(inclusiv aplicatie mobila ) 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, primariile 
ZMI, parteneri 
privati 

Promovarea eficienta, cresterea atractivitatii Iasului si 
imprejurimilor 

75,000 Bugetul 
local, 
granturi, 
PPP, alte 
surse 

2016 - 
2020 

NA 

Centrul national de informare si 
promovare turistica Targu-
Frumos, Judetul Iasi 

Primaria 
Municipiului 
Targu Frumos 

Promovarea potentialului turistic al orasului Targu Frumos, a 
obiectivelor turistice si culturale din zona orasului Targu 
Frumos, avand ca scop cresterea atractivitatii lor pentru turism 
si afaceri, prin infiintarea unui centru de informare turistica, 
precum si prin realizarea de actiuni specifice de marketing. 

629,924.52 Fonduri 
europene 
buget 
local 

2018-
2023 

NA 

Servicii de realizare a brandului 
turistic al judetului Neamt, in 
scopul promovarii judetului ca 
destinatie turistica (identificare 
si creare) 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Dezvoltarea de produse turistice integrate si introducerea lor 
in piata 

133,280 Buget 
propriu al 
Judetului 
Neamt 

2018-
2020 

Contract de prestari servicii reziliat 

Servicii de creaţie şi producţie 
video de înaltă calitate, în scopul 
promovării turistice a judeţului 
Neamţ 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

ezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în 
piață 

117.572 Buget 
propriu al 
Judetului 
Neamt 

2019-
2020 

Contract de prestări servicii încheiat                 
(Activități în desfășurare) 

Servicii de creare aplicatie 
mobila, in scopul promovarii 
judetului ca destinatie turistica 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Dezvoltarea de produse turistice integrate si introducerea lor 
in piata 

42,730 Buget 
propriu al 
Judetului 
Neamt 

2018 Contract de prestări servicii încheiat; Aplicația 
mobilă este disponibilă utilizatorilor 

Dezvoltarea platforma digitala 
pentru turism inteligent  

Primaria 
Municipiului 
Piatra Neamt  

Cresterea numarului de turisti atrasi prin mijloace de 
promovare electronica, pana in 2023. 
CityApp are două componente principale: 
Pentru turiști, aplicația este un ghid turistic digital ce le pune la 
dispoziție informații despre principalele atracții din oraș și de 
prin împrejurimi, atracții naturale, rute turistice, unități de 
cazare, unde poți mânca și unde te poți distra, posibilități de 
agrement, magazine, centre de informare și ghizi turistici, 
informații despre parcări și transport, agenda de evenimente a 
orașului, etc. 
Pentru localnici, aplicația oferă posibilitatea de a raporta ușor 
și eficient problemele orașului către autoritățile locale. 
Folosind modulul de ”Raportări incidente” orice cetățean din 
Piatra Neamț poate semnala în mod direct probleme ce țin de 
domeniul public, trafic, transport în comun și multe altele. De 
asemenea, aplicația are și o secțiune de Știri din partea 
Primăriei Piatra Neamț. Aplicația Piatra Neamț City App, este 
disponibilă gratuit în Google Play și AppStore: piatra-
neamt.app.link/install  
Operatorii economici care doresc să își creeze / gestioneze 

48.000 lei Urban 
Innovative 
Actions  
Buget 
local 
Alte surse 
de 
finantare 

2018-
2023 

Localnicii și turiștii din Piatra Neamț au acum 
la dispoziție un nou canal de informare și de 
comunicare cu autoritățile locale, prin 
aplicația Piatra Neamț City App, realizat 
împreună cu Eventya. 
(https://www.piatraneamtcity.ro).  
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contul pe Piatra Neamț City App, pot solicita acest lucru pe 
adresa de email municipiulpiatraneamt@gmail.com. Mesajul 
trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului, 
inclusiv numărul de telefon la care poate fi contactat de către 
reprezentanții Primăriei. 
(contract anual cu valoare de 48.000 lei fără TVA) 

Promovarea ofertei de servicii 
turistice si de agrement a 
Municipiului Piatra Neamt, prin 
parteneriate  

Primaria 
Municipiului 
Piatra Neamt  

Cresterea atractivitatii orasului si a numarului de turisti prin 
valorificarea si promovarea patrimoniului natural si cultural. 
Prin facilitarea accesului turistilor in zonele de agrement si 
turistice ale municipiului va creste numarul acestora.  
Ghidul prezintă posibilitățile de petrecere a timpului, atât 
iarna cât și vara, toate unitățile de cazare și alimentație 
publică, elemente de gastronomie locală, într-un format 
prietenos și atractiv. Conceptul a fost prezentat și în cadrul 
participării municipiului Piatra Neamt la cel mai mare targ de 
turism din Republica Moldova, care s-a desfasurat in perioada 
29 martie-1 aprilie la Moldexpo Chisinau - Tourism. Leisure. 
Hotels. Municipiul a participat la acest eveniment in cadrul 
standului Ministerului Turismului, impreuna cu Asociatia 
pentru Dezvoltarea si Promovarea Turismului Neamt. Ghidul 
poate fi regăsit aici:https://www.viziteazapiatraneamt.ro/wp-
content/uploads/2017/12/pliant.piatra.neamt_.2018.pdf, si 
aici: 
https://www.primariapn.ro/documents/10179/2951494/city_
break_2017.pdf 

60.000 Buget 
local 
Alte surse 
de 
finantare 

2017-
2023 

Municipiul Piatra Neamț a fost prezent la cea 
de a 40-a ediție a Târgului de Turism al 
României, care s-a desfășurat la pavilionul 
Expozițional Romexpo București în perioada 
15 noiembrie-18 noiembrie 2018. Primăria 
Piatra Neamț a ales să se promoveze cu 
ajutorul unui ecran LED de 15 mp, vizibil din 
toate zonele pavilionului. Sloganul sub care s-
a promovat Piatra Neamț la această ediție a 
Târgului de Turism a fost „10 motive pentru a 
petrece sărbătorile de iarnă la Piatra-Neamț”. 
 
În perioada 21-24 februarie 2019 municipiul 
Piatra-Neamț a participat la ediția cu numărul 
41 a Târgului de Turism al României. La 
această ediție s-a promovat și turismul activ, 
cu referire la intenția amenajării pe masivul 
Cozla a două trasee de drumeție, oferind 
posibilitatea turiștilor la Piatra-Neamț de a 
îmbina vizitarea obiectivelor turistice, cu 
relaxarea în natură. 
 
Municipiul Piatra-Neamț a fost prezent în 
perioada 07 – 10 februarie 2019 , la cel mai 
mare târg de turism din Republica Moldova ce 
s-a desfășurat la Moldexpo Chișinău – 
Tourism. Leisure. Hotels. Piatra-Neamț a 
participă la acest eveniment în cadrul 
standului Ministerului Turismului împreună cu 
Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea 
Turismului Neamț și a propus vizitatorilor și 
agențiilor de turism din Republica Moldova 
conceptul de ”City break în Coroana de Aur a 
Moldovei”, posibilitățile de petrecere a 
timpului liber, unitățile de cazare și 
alimentație publică și alte informații utile într-
un format atractiv. La Târgul de la Chișinău s-a 
promovat și aplicația Piatra Neamț CityApp, 
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un ghidul turistic digital lansat în luna iulie 
2018. 
Manifestarea tradițională Zilele Orașului 
Piatra Neamț, organizată de  autorități în 
fiecare an sub denumirea Piatra Fest, în care 
se desfășoară diverse acțiuni cultural-artistice, 
a avut loc atât în luna iunie 2018, cât și în luna 
iunie 2019.  

Agroturism si servicii integrate Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Asociere pensiuni in vederea promovarii de start-upuri. 920,000 POR , 
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Promovarea produselor 
traditionale locale 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Promovarea pietei/produselor traditionale locale prin 
intermediul operatorilor din turism. Crearea unui parteneriat 
cu operatori de turism si cu producatori locali in vederea 
promovarii produselor locale. 

92,000 Buget 
local  

2018 "Targ de Paste in Bucovina" , "Targ de 
Sanzaiene", "Targ de Craciun in Bucovina" 

Cunoasterea si promovarea 
obiceiurilor si traditiilor din 
Bucovina 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Proiectul va avea in vedere: valorificarea obiceiurilor si 
traditiilor populare in creatii proprii ale copiilor; prezentarea 
principalelor tipuri de mestesuguri populare traditionale; 
descoperirea si atragerea in proiect a unui numar cat mai 
mare de copii si cadre didactice, cu evidentierea si 
promovarea unor lucrari; realizarea unei expozitii -concurs cu 
obiecte de arta populara realizate de elevi; cultivarea 
interesului si dragostei fata de obiceiurile si traditiile romanilor 
si perpetuarea lor; realizarea unui schimb de experientӑ intre 
unitӑtile de invӑtӑmant din judet si din tarӑ .  

46,000 Buget 
local  
Fonduri 
private 

2018-
2023 

Cu ocazia Zilelor Sucevei 2019 s-a realizat la 
Hanul Domnesc festivalul "Ia Bucovina" 

Punerea in valoare a tinutului 
Bucovinei 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Implementarea unui proiect transfrontalier de punere in 
valoare a tinutului Bucovinei, inclusiv a municipiului Suceava 
(zona medievala) prin realizarea unui parteneriat cu orasele 
Cernauti (Ucraina) si Soroca (Moldova) in vederea crearii de 
trasee tematice care sa realizeze conexiunea intre cetatile 
medievale. 

556,600 Programul 
de 
cooperare 
transfront
a liera 
Romania – 
Moldova-
Ucraina 

2018-
2021 

Proiecte depuse in anul 2018 - in evaluare 
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Promovarea Municipiului 
Suceava capitala a Bucovinei 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Promovarea Municipiului Suceava prin: crearea de harti cu 
localizarea punctelor de interes / realizarea de puncte de 
informare interactive / crearea unei platforme de promovare a 
municipiului Suceava, realizarea unui sistem integrat de 
ghidare si orientare a turistilor prin amplasarea in punctele 
cheie ale orasului a hartilor-panou si prin instalarea 
indicatoarelor de strazi cu indicarea directie si a denumirii 
strazii. 

239,200 Buget 
local 

2019 Contract semnat 

Elaborare Strategie de 
Dezvoltare a Turismului 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Elaborarea unei strategii de dezvoltare a municipiului Suceava 
ca destinatie turistica. 

147,200 Buget 
local  
Buget 
central 

2018-
2019 

In curs de realizare 

Crearea si promovarea unui 
brand turistic local, integrat 
brandului Bucovina 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Elaborarea unui studiu de specialitate care sa evalueze 
optiunile/actiunile necesare pentru identificarea si 
promovarea unui brad turistic local. 

92,000 Buget 
local 

2018-
2019 

In curs de realizare 

Crearea de circuite turistice 
tematice 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Proiectul are in vedere crearea de circuite tematice intre 
anumite zone din oras 

46,000 Buget 
local 

2018-
2019 

In curs de realizare 

Promovarea produselor si 
serviciilor prin intermediul site-
urilor de prezentare a 
activitatilor si serviciilor oferite  

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc  

Promovarea produselor si serviciilor prin intermediul site-
urilor de prezentare a activitatilor si serviciilor oferite 
- elaborarea de branduri locale pentru destinatiile turistice; 
- crearea si promovarea unor oferte de produse/programe 
turistice integrate;   
- dezvoltarea platformelor on-line de promovare a destinatiilor 
turistice si utilizarea retelelor sociale in promovarea turistica; 
- elaborarea, editarea si promovarea materialelor 
promotionale (ghiduri turistice, spoturi, harti turistice, aplicatii 
pentru tehnologiile mobile cu informatii referitoare la 
destinatiile turistice din Regiunea Nord-Est).  

8,000,000 POR 2014-
2020;  
Buget 
local, alte 
surse 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Cresterea promovabilitatii si a 
ratei de vizitare a Municipiului 
Campulung Moldovenesc  

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc   

Promovarea si atragerea investitorilor in Municipiul 
Campulung Moldovenesc 

200,000 POR 2014-
2020;  
Buget 
local, alte 
surse 

2017-
2023 

fisa de proiect 

Promovarea turismului in orasul 
Solca  

Primaria 
Orasului Solca 

Promovarea potentialului turistic al orasului prin realizarea de 
materiale publicitare - brosuri, pliante, CD-uri, clipuri 
publicitare, banere.  
Cresterea vizibilitatii obiectivelor turistice in orasul Solca, prin 
amplasarea de panouri de informare/promovare  

1,000,000 Fonduri 
europene  

2017-
2023 

in curs de implementare 
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Promovarea turistica a judetului 
Vaslui  

Consiliul 
Judetean 
Vaslui  
Primaria 
Municipiului 
Vaslui  

Proiectul prevede intreprinderea mai multor masuri pentru 
promovarea potentialului turistic al judetului Vaslui: 
elaborarea de studii de evaluare a notorietatii, a unei strategii 
de promovare, participarea la targuri interne si internationale 
de turism, etc. 

16,100,000 POC RO-
MD 2014-
2020, 
Bugetul CJ 
Vaslui  

NA lipsa sursa de finantare 

Sa ne cunoastem patrimoniul 
cultural mobil si imobil 

Consiliul 
Judetean 
Vaslui  
Muzeul Vasile 
Parvan Barlad  

Realizarea unor spoturi publicitare, de promovare a valorilor 
de patrimoniu din zona, si prezentarea prin intermediul 
mijloacelor mass media nationale 

920,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

NA lipsa sursa de finantare 

Tur virtual  al Muzeului "Vasile 
Parvan" Barlad 

Consiliul 
Judetean 
Vaslui  
Muzeul Vasile 
Parvan Barlad   

Realizarea turului virtual al muzeului pentru promovarea 
acestuia in tara si strainatate 

230,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2018-
2019 

in curs de realizare (sponsorizare) 

Ruta culturala Vaslui-Cahul- 
promovarea patrimoniului 
cultural material si imaterial in 
regiunea Prutului de Jos  

Primaria 
Municipiului 
Vaslui  
UAT din 
Republica 
Moldova  

Proiectul prevede intreprinderea unor masuri comune de 
promovare a patrimoniului cultural material si imaterial, 
precum si a potentialului turistic din zona transfrontaliera, prin 
organizarea unor evenimente culturale de amploare si a unui 
targ transfrontalier de turism si produse locale.  

1.491.270 POC RO-
MD 2014-
2020, PI 
2.1 

2018-
2020 

Proiectul a fost depus in cadrul Programului 
Operational Comun Romania- Republica 
Moldova 2014-2020, la Biroul regional de 
cooperare transfrontaliera Iasi in data de 
23.05.2018.  

 

 
 
Directia strategica de actiune 3: Promovarea turistica  
(41 proiecte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
55.626.602 
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Directia strategica de actiune 4: Dezvoltarea resurselor umane in sectorul turistic    

Pregatirea multilingvistica a 
resurselor umane din sectorul 
turistic din Municipiul Bacau  

Primaria 
Municipiului 
Bacau 
Consiliul 
Judetean 
Bacau 
Parteneri 
privati  

Cresterea gradului de satisfactie a turismului medical si de 
business prin pregatirea cu cunostiinte de baza a resurselor 
umane din turism si alimentatie turistica  

150,000 Buget 
local 
Buget 
parteneri 
Alte surse  

2017-
2023 

Fisa de proiect 

Cursuri pentru ghizi turistici 
(Asociatia de dezvoltare a 
Turismului MONTPESA) 

Primaria 
Municipiului 
Moinesti 

Cursuri pentru ghizi de turism 460,000 Fonduri 
europene 

2018-
2023 

NA 

Centru de formare in domeniul 
balnear  

Primaria 
Orasului Slanic 
Moldova  

Imbunatatirea serviciilor turistice balneare din Romania 
Imbunatatirea specializarii resurselor umane din turismul 
balnear. 

297,900 POR 2014-
2020 
Buget 
local  

2017-
2020 

Nu exista sursa de finantare 

Dezvoltarea personalului din 
cadrul CNIPT prin participarea la 
instruiri, schimburi de 
experienta, targuri, expozitii 

Primaria 
Orasului 
Botosani  

Imbunatatirea cunostintelor in domeniul turistic prin 
participare la targuri, expozitii, stagii de buna practica 

230,000 Buget 
local 

2018-
2023 

participari targuri: martie 2017 Targ Turism " 
Vacanta " Iasi-812.88 lei, noiembrie 2018 
Targul de Turism al Romaniei Bucuresti- 
4160,24 lei, februarie 2018   Targul de Turism 
al Romaniei Bucuresti-2571.4 lei + cheltuieli 
de deplasare Seminar " Turism Virtual " 
Bucuresti-cheltuieli de deplasare Curs " 
Manager centru informare turistica"-1400 lei 

Infiintarea unei scoli de formare 
pentru Ghid turistic  

Consiliul 
Judetean Iasi, 
Asociatia de 
Promovare 
Turistica - 
GOLIA 

Infiintarea la Iasi a unei forme acreditate de perfectionare 
pentru ocupatia de Ghid turistic 

50,000 Fonduri 
europene, 
fonduri 
guvernam
entalebug
ete locale 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Invatam turism – 
calificare/reconversia 
profesionala a populatiei din 
mediul rural pentru dobandirea 
de competente specifice 
sectorului turistic  

Consiliul 
Judetean Iasi 
Primarii 

Realizarea de cursuri de calificare si reconversie in domeniul 
turismului. 

230,000 Fonduri 
europene 
Bugetul CJ 
Bugete 
locale 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 
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Crearea unui centru de instruire 
acreditat la Iasi  

Primaria 
Municipiului 
Iasi, comunele 
ZMI, parteneri 
privati, 
parteneri ONG  

Dezvoltarea economica prin cresterea calitatii si eficientei 
activitatii de turism  

800,000 Bugetul 
local, PPP, 
granturi, 
alte surse  

2018-
2023 

NA 

Sprinjin pentru 
instruirea/calificarea/reconversi
a profesionala a populatiei in 
vederea specializarii sau a 
dobandirii de competente 
specifice sectorului turistic 

Primaria 
Municipiului 
Iasi, comunele 
ZMI, parteneri 
privati, 
parteneri ONG  

Dezvoltarea unui sistem de educatie si formare profesionala 
adaptat cerintelor pietei de turism si nevoilor acesteia 

1,000,000 Bugetul 
local, 
granturi, 
alte surse  

2018-
2023 

NA 

Formarea continua a 
personalului Primariei 
Municipiului Piatra Neamt si a 
personalului din institutiile 
subordonate  

Primaria 
Municipiului 
Piatra Neamt  

Formarea personalului din institutiile publice  
 
Administratia publica joaca un rol important in coordonarea, 
reglementarea, promovarea si implementarea politicilor si a 
actiunilor locale, regionale si nationale. in acest context, este 
necesar sa existe o administratie publica eficienta, coerenta, 
stabila si predictibila, in masura sa asigure luarea deciziilor in 
mod fundamentat, realist, coordonat. Pentru Municipiul Piatra 
Neamt care are statutul de statiune turistica, implementarea 
acestui proiect va duce la asigurarea de  servicii de calitate 
pentru toate domeniile, inclusiv domeniul turistic 

10.610 Buget 
local  
Alte surse 
de 
finantare 

2018-
2023 

Primăria municipiului Piatra Neamț a asigurat 
instruirea/perfecționarea unui număr de 22 
de funcționari publici, pe diverse domenii, 
cum ar fi: Achiziții, Management public, 
Control intern/managerial, Expert accesare 
fonduri. Bugetul cheltuit de municipiu pentru 
aceste cursuri a fost 12.870 lei.Dintre acestea, 
două persoane,  angajate la Centrul Național 
de Informare și Promovare Turistică din Piatra 
Neamț au participat la programul de calificare 
”Agent de turism-ghid”, cu durata de 180 de 
ore, organizat de Camera de Comerț și 
Industrie Prahova în perioada 04.12.2017 – 
30.04.2018. 

Invata in Bucovina Consiliul 
Judetean 
Suceava 
Ministerul 
Educatiei 
Nationale 

Organizare cursuri, seminarii, aplicatii practice  de 
instruire/formare agenti turism, hotelieri, etc. 
Organizare de clase invatamant dual 

2,300,000 POR  
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect  

Infiintarea Parcului Industrial 
”Bucovina” Suceava 

Primaria 
Municipiului 
Suceava 

Crearea unui parc industrial la nivelul municipiului Suceava ca 
urmare a crearii unui parteneriat public-privat, in vederea 
atragerii initiativelor in domeniul industriei manufacturiere si 
crearii de locuri de munca, unul din obiectivele principale fiind 
Dezvoltarea resurselor umane in sectorul turistic prin o mai 
buna promovare a ofertei turistice locale si nu numai, gen: 
cazare, alimentatie, mestesuguri, operatori turism, agentii   

9,660,000 Fonduri 
private  
Buget 
local 

2019- 
2023 

documentatie in curs de elaborare 

 
Directia strategica de actiune 4: Dezvoltarea resurselor umane in sectorul turistic 
 (11 proiecte)  

 

15.188.510 
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Directia strategica de actiune 5: Sustinerea dezvoltarii turismului durabil    

Sustinerea dezvoltarii turismului 
durabil in Municipiul Bacau  

Primaria 
Municipiului 
Bacau 
Consiliul 
Judetean 
Bacau 
Parteneri 
privati  

OS1: Dezvoltarea retelei de panotaj turistic si pregatirea 
personalului turistic prin programe specifice multilingvistice  

250,000 Buget 
local 
Buget 
parteneri 
Alte surse  

2017-
2023 

Fisa de proiect 

Vulcanii noroiosi - Copalau 
amenajare ca obiectiv turistic 

Consiliul 
Judetean 
Botosani  
Consiliul local 
Copalau 

Promovarea ecoturismului prin protejarea si conservarea 
mediului  

92,000 Buget 
local 
Fonduri 
europene 

2018-
2023 

NA 

Construirea unor centre de 
inchiriere biciclete - 5 spatii 
pentru 200 de biciclete 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Promovarea obiectivelor turistice a municipiului Botosani prin 
facilitarea accesului turistilor la transportul cu bicicleta 

9,200,000 POR 2014-
2020 
AP 4, PI 
4.1. 
Bugetul 
local 

2017-
2023 

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei 
surse de finantare 

Extinderea pistelor de biciclete 
pentru aproximativ 30 km  

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Facilitarea vizitarii obiectivelor turistice si a atractiilor 
municipiului Botosani prin dezvoltarea infrastructurii de 
deplasare cu bicicleta 

6,900,000 POR 2014-
2020, Axa 
4  
Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2017-
2023 

Proeictul se afla in etapa de elaborare a 
cererii de finantare, in cadrul POR 2014-2020, 
Axa 4, PI 4.1 

Construirea unui centru pentru 
educarea si formarea  ciclistilor 

Primaria 
Municipiului 
Botosani  

Crearea deprinderilor pentru turistii care nu stiu sa utilizeze 
bicleta  

4,600,000 POR 2014-
2020, Axa 
4 
Sprijinirea 
dezvoltarii 
urbane, 
Prioritate
a de 
investitii 
4.1 
Bugetul 
de stat 
Buget 
local  

2017-
2020 

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei 
surse de finantare 
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Eticheta verde – program de 
educare in spirit eco  

Consiliul 
judetean Iasi 
Primarii 

Adoptarea de practici ecologice/traditionale in producerea de 
mancare ecologica pentru turisti  

230,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul CJ 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Educatie ecologica – program de 
educare pentru protejarea 
mediului natural 

Consiliul 
judetean Iasi 
Primarii 

Realizarea de activitati de educatie ecologica pentru 
protejarea mediului natural, pentru cresterea atractivitatii 
turistice. 

460,000 Fonduri 
europene 
Bugetul 
de stat 
Bugetul CJ 

2018-
2023 

Nu s-a identificat sursa de finantare 

Elaborare strategie turism  Municipiul Iasi, 
comunele ZMI, 
ADI ZMI 

Dezvoltarea durabila a turismului in regiune prin valorificarea 
potentialului turistic, natural si antropic, cooperarea eficienta 
a operatorilor turistici, precum si activitati comune de 
marketing 

50,000 Buget 
local  

2017 NA 

Protectie impotriva infiltratiilor 
de apa in ziduri si spatii muzeale 
la Cetatea Neamt 

Consiliul 
Judetean 
Neamt 

Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural si natural al judetului Neamt 

309.400 Buget 
propriu al 
judetului 
Neamt 

2019-
2020 

Contract de prestări servicii de elaborare 
DALI, SF și elaborare studii, încheiat (Activități 
în desfășurare) 

Crearea unor harti de mobilitate 
urbana care promoveaza 
optiunile ecologice in randul 
cetatenilor si a turistilor  

Primaria 
Municipiului 
Piatra Neamt  

Crearea unui sistem inteligent de monitorizare a datelor de 
mobilitate  
 
Implementarea acetui proiect va face ca obiectivele turistice 
din municipiul Piatra Neamt sa fie accesibile din orice colt al 
lumii. Fiind vorba de o platforma digitala, turisti atat din tara 
noastra cat si din strainatate vor putea vizita virtual si chiar 
fizic punctele de agrement din municipiul Piatra Neamt. 

1,000,000 Buget 
local 
Alte surse 
de 
finantare 

2018-
2023 

În cadrul Târgului de Turism al României 
desfășurat la Bucuresti in perioada 16-19 
noiembrie 2017, vizitatorii au avut 
posibilitatea de a vizita orașul chiar din 
interiorul standului municipiului Piatra Neamț, 
cu ajutorul ochelarilor Virtual Reality.Pe 
https://www.google.ro/maps s-au încărcat 
zece fotografii 360○ ale unor monumente 
istorice și obiective turistice din Piatra Neamț, 
realizate în parteneriat cu revista ”Zile și 
nopți”: Biserica Domnească Nașterea Sf. Ioan 
Botezătorul, Platoul Curții Domnești, Turnul 
Clopotniță al lui Ștefan cel Mare, Muzeul de 
Artă, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, 
Muzeul Curtea Domnească pivnița II, Ștrandul 
Tineretului, Telegondola, Sinagoga de lemn 
”Baal Sev Tov”, Biserica ”Schimbarea la Față” 
din Văleni, Neamț. 

Ecoturism in Tinutul Zimbrului  Primaria 
Orasului Tirgu 
Neamt 
Asociatia 
Tinutul 
Zimbrului  

Proiectul contribuie la promovarea destinatiei de ecoturism 401,271 Fundatia 
pentru 
parteneria
t  

NA Proiect in curs de implementare 
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Consolidarea destinatiei de 
ecoturism Tinutul Zimbrului  

Primaria 
Orasului Tirgu 
Neamt 
Asociatia 
Tinutul 
Zimbrului  

Proiectul contribuie la promovarea destinatiei de ecoturism 248,608 Fundatia 
pentru 
parteneria
t  

NA Proiect in curs de implementare 

Centru National pentru 
Revitalizarea Traditiilor  

Consiliul 
Judetean 
Suceava 

Protejarea, revitalizarea si promovarea meseriilor si 
indeletnicirilor traditionale si sustinerea celor care le practica. 
Obiective specifice:realizare cladire pentru ateliere 
mestesugaresti in Ciocanesti 

1,840,000 POR,  
Surse 
guvernam
entale si 
CE 
Parteneria
te 

2018-
2023 

fisa de proiect 

Imbunatatirea mediului urban 
prin amenajare si modernizare 
spatii verzi - statiunea turistica 
Campulung Moldovenesc 

Primaria 
Municipiului 
Campulung 
Moldovenesc  

1.Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea si 
modernizarea spatiilor verzi  
Pentru valorificarea eficienta a potentialul turistic de care 
dispune Campulung Moldovenesc acesta isi propune 
urmatoarele: 
- Obtinerea de catre structurile de cazare turistica a 
„etichetelor verzi” in vederea adoptarii de diverse practici 
„verzi” (mancare locala organica, folosirea surselor de energie 
regenerabile, reciclare etc);  
- implementarea de campanii de ecologizare a arealelor 
turistice; 
- dezvoltarea activitatilor de educatie ecologica in raport cu 
efectele distrugerilor mediului inconjurator asupra 
atractivitatii destinatiilor turistice;  
- protejarea, reabilitarea si dezvoltarea creativa a peisajelor 
culturale Realizarea obiectivului va conduce la dezvoltarea 
intregii regiunii ca si destinatie turistica 
2.Implementarea proiectului va sustine dezvoltarea unui 
turism durabil in aria protejata, menit sa respecte integritatea 
peisajelor naturale. 

1,500,000 POR 2014-
2020 
Buget 
local, alte 
surse  

2017-
2023 

fisa de proiect 

Exploatarea apelor minerale in 
scop turistic/medical  

Primaria 
Orasului Gura 
Humorului  

Se vor utiliza resursele in mod eficient si durabil; 
Se vor crea noi produse si servicii care vor genera crestere 
economica si noi locuri de munca; 

4,400,000 Credite 
bancare, 
fonduri 
nerambur
sabile, 
bugetul 
de stat  

3 ani  lipsa fonduri 

Reconversia unui teren degradat 
din zona Copou in zona verde si 
de agrement 

Primaria 
Municipiului 
Vaslui  

transformarea zonei degradate/nefunctionale a parcului 
Copou (fostele sere) in suprafata acoperita cu vegetatie ceea 
ce va conduce la cresterea spatiului verde/cap de locuitor la 
nivelul Municipiului Vaslui;cresterea calitativa , la standarde 

11,512,494 POR 2014-
2020, AP 
4, OS 4.2 

2018-
2023 

studiu de fezabilitate in curs de elaborare 
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europene, aansamblului conditiilor de petrecere a timpului 
liber intr-un mediu sanatos si curat; ridicarea nivelului de 
confort al populatiei cu influenta benefica asupra sanatatii 
publice;scaderea sedentarismului mai ales in cazul copiilor 
care prefera televizorul si calculatorul in schimbul plimbarilor 
in aer liber;contracararea poluarii si presiunii antropice in 
municipiul Vaslui ca urmare a crelterii necontrolate a parcului 
auto, intensitatii transportului public, lipsa tehnologiilor de 
prelucrare a deseurilor, etc;crearea de spatii publice atractive, 
imbogatite de plantatii ornamentale, in scopul imbunatatirii 
imaginii orasului Vaslui;generarea de beneficii sociale precum 
amenajarea unui spatiu unde oamenii interactioneaza in afara 
locuintelor pentru activitati precum festivale, concerte si 
altele;echilibrarea ecosistemului prin cresterea ionilor negativi 
de oxigen la metrul cub de aer;diminuarea efectului de sera 
prin absorbtia de CO2 si eliminarea de oxigen;regularizarea 
temperaturii diurne in municipiul Vaslui, care, asociate cu 
seceta din timpul verii, poate atinge 70°C la nivelul 
solului;imbunatatirea aerului citadin la nivelul orasului Vaslui 
prin umidificarea acestuia pe baza apei extrase din solul 
suprafetei parcului Copou reconvertita in spatiu 
verde;implementarea natiunii de “play gardens” in municipiul 
Vaslui; constituirea unui liant peisagistic intre diferitele stiluri 
arhitectonice ale constructiilor din imediata proximitate a 
Parcului Copou;redarea municipiului Vaslui a specificului de 
oras “inecat” in vegetatie in care urbanul evolueaza in 
echilibru cu natura, constituind un element esential in 
gestionarea expansiunii urbane necontrolate care ar putea 
afecta negativ imaginea municipiului. 

Directia strategica de actiune 5: Sustinerea dezvoltarii turismului durabil  
(16 proiecte) 

 
42.993.773 

      

Portofoliul PRAT Nord-Est 2017-2023 – 221 proiecte    
3.242.015.996 

    


