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ROMÂNIA 
                                            MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

            PRIMĂRIA 
   Str. Ştefan cel Mare nr.8, Piatra Neamt 610101 

       Tel:  0040 233 218991 
       Fax: 0040 233 215374 
 E-mail: infopn@primariapn.ro 
          www.primariapn.ro 

 
ORAŞE ÎNFRĂŢITE CU MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

 
 

 
 
1. ALPHARETTA 
 
TARA: STATELE UNITE ALE AMERICII 
STAT: GEORGIA 
DATA INFRATIRII: 17 MAI 2001 
EVENIMENTE IMPORTANTE: 

 Consiliul Mondial al Românilor 
 Lucian Livescu (iniţiatorul relaţiei de înfrăţire) – Preşedinte al Comisiei Americano 

– Române a Oraşelor Înfrăţite  
 Informare către ambasada SUA referitoare la acţiunile primăriei în cadrul 

programului “Sister Cities” – în 2004 nu figurăm în lista de oraşe înfrăţite a 
Ambasadei   

 În perioada 10-16 mai 2011 s-a deplasat la Alpharetta o delegatie formata din 
administratorul public si un viceprimar al municipiului Piatra Neamt, la invitaţia 
primarului oraşului american, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la semnarea 
protocolului de înfrăţire între oraşele noastre 

 

 
 
2. BEINASCO 
 
TARA: ITALIA 
DATA INFRATIRII: 26 NOIEMBRIE 2001 
ACŢIUNI COMUNE: 

 Proiectul de cooperare descentralizat (semnat la 27 .11.2001) 
 Noiembrie 2002 – vizita la Piatra Neamţ a unei delegaţii italiene:    viceprimar pe 

probleme de tineret şi sport, consilieri locali, preşedinţi de asociaţii culturale, 
sportive şi umanitare 

 Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ, 
septembrie 2002 

 Primarul Giuffrida Gilberto este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ 
 Întâlnire trilaterală la Beinasco (trianulo sportiv împreună cu oraşul Manilva, cu 

care s-a şi înfrăţit cu acest prilej) – iulie 2003 – 30 de copii sportivi de la şcolile 
din oraş (5 sporturi) 

 Corespondenţa între elevi de la şcolile din cele două oraşe – activitate realizată 
prin intermediul Primăriei 

 Vizita unei delegaţii din Beinasco, formată din directorul general al Primăriei din 
Beinasco G.Chiantia, viceprimarul, Giuseppe Toscano şi directorul pe probleme 
de cultură, sport, Enzo Borio, decembrie 2005 

http://www.primariapn.ro/
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 În decembrie 2005 s-a semnat un Acord de Parteneriat între Primăria 
BEINASCO şi Primăria PIATRA NEAMT pentru participarea la proiectul 
“Promovarea ocupaţională pentru susţinerea tinerilor din Piatra Neamţ ”; 14 tineri 
proveniti din centre de plasament ale municipiului Piatra Neamt  s-au specializat 
in domenii ca tipografie, cantine si restaurante, ingrijire persoane varstnice, in 
orasul Beinasco, in perioada octombrie-noiembrie 2006 

 infiintarea in 31 august 2006, la Beinasco, a bibliotecii  „Nino Colombo”, care 
cuprinde carti, ghiduri, dictionare, CD-uri cu informatii despre municipiul Piatra 
Neamt, judetul Neamt si Romania, dar si literatura romana. 

 In municipiul Piatra Neamt au fost amenajate, dupa model italian, doua centre 
Giovani pentru petrecerea timpului liber al elevilor din cartierul Maratei (la scoala 
nr. 2) si Darmanesti (la scoala nr.5) 

 
 
3.  HLIBOCA 
 
ŢARA: UCRAINA  
DATA ÎNFRĂŢIRII: 10 IULIE 1992 
EVENIMENTE:  

 Forumul de cooperare româno – ucraineană ( 30 sept. – 1 oct. 2004 Baia Mare) 
 Vizita delegaţiei Primarului( 2002) 
 Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ, 

septembrie 2002 
 Primarul Simco Vasilievici Ivan este cetăţean de onoare al municipiului Piatra 

Neamţ 
 O delegaţie formată din 3 persoane a fost prezentă la Zilele Oraşului Piatra 

Neamţ, iunie 2005 
 O delegaţie ucrainiană, condusa de primarul oraşului Hliboca, a fost prezentă la 

Zilele Oraşului Piatra Neamţ, iunie 2006 
 În perioada 2007-2013, cu ocazia Zilelor Oraşului din luna iunie şi a Zilei 

Naţionale -1 Decembrie, au sosit în vizită la Piatra Neamţ delegaţii ale oraşului 
Hliboca 

 În perioada 24-26 august 2012 o delegaţie pietreană s-a deplasat la Hliboca, în 
vederea prezentării invitaţiei la Congresul European de Turism Rural care urma 
să se desfăşoare la Piatra Neamţ, în perioada 7-10 octombrie 2012 . O delegaţie 
a raionului Hliboca a paricipat la lucrările acestui congres. 

 La Zilele Oraşului Piatra Neamţ, în perioada 20-24.06.2013, a participat o 
delegaţie din partea raionului Hliboca, formată din 5 persoane, condusă de dl. 
Nicolai Zahariuc, şeful Administraţiei raionale de stat Hliboca 

 În perioada 27-29.06.2013 o delegatie formată din 2 persoane din partea 
municipalităţii pietrene a participat la Ziua oraşului Hliboca 

 În perioada 22-25.08.2013 o delegatie formată din 3 persoane din partea 
municipalităţii pietrene a participat la Ziua Drapelului şi Ziua Independenţei 
Ucrainei 

 In perioada 9-11.04.2014 o delegatie formata din 3 persoane a fost prezenta la 
Piatra Neamt, la aniversarea a 50 de ani de existenta a echipei de volei Unic 
Piatra Neamt 

 
4.  KIRYAT MALACHI 
 
ŢARA : ISRAEL 
DATA ÎNFRĂŢIRII : 26 NOIEMBRIE 1992 
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 O delegaţie formată din 5 consilieri locali si dl. Secretar al municipiului Piatra 
Neamt  a fost prezentă in Israel, in perioada 10-18 iunie 2007. 

 O delegaţie formată din 16 persoane  din Israel, condusa de primarul Moti Malka, 
a fost prezentă in Piatra Neamţ, in perioada 16-21 octombrie 2007. In 18 
octombrie, la Primaria Piatra Neamt, a fost semnat un protocol de reconfirmare a 
bunelor relatii stabilite intre municipalitatile noastre. 

 O delegaţie din partea Primăriei şi Consiliului Local Piatra Neamţ a efectuat o 
deplasare, la invitatia primită de la autoritatile orasul infratit Kiriat Malachi din 
Israel, la festivitatile dedicate implinirii a 60 de ani de atestare documentara a 
orasului in perioada 14-20.06.2010. 

 
 
5.  LOD 
 
ŢARA:  ISRAEL 
DATA INFRAŢIRII : 1994 
EVENIMENTE: 

 schimburi sportive 
 Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ, 

septembrie 2002 
 Primarul Levy Maxim este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ 

 
 
6.  MANILVA:  
 
ŢARA: SPANIA 
DATA ÎNFRĂŢIRII: 27 NOIEMBRIE 2002 
ACŢIUNI COMUNE:  

 Proiectul ,,Maecenas" – octombrie 2002 (Spania)- proiect pentru tineri in 
domeniul comunicarii, Manilva aplicant principal) – proiect neconcretizat 

 Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ, 
septembrie 2002 

 Primarul Berenguer Emilio Lopez este cetăţean de onoare al municipiului Piatra 
Neamţ 

 Editarea unei editii „bibliofile”, bilingve, cu proza si poezii ale copiilor de la Palatul 
Copiilor din Piatra Neamt – lucrare prezentata la Zilele Europene ale Manilvei, 
2003 

 Triaterala sportivă (împreună cu oraşul Beinasco, cu care s-a si infratit) 
 În perioada 16-26 octombrie 2011, o delegaţie formata din reprezentanti ai 

societatilor Consiliului Local Piatra Neamt -  Publiserv si Parking, condusă de 
secretarul municipiului, s-a deplasat la invitaţia primarului la Manilva, cu scopul 
realizării unui schimb de experienta in domeniile infrastructura si transport public. 

 
7.  ORHEI 
 
ŢARA: REP. MOLDOVA 
DATA ÎNFRĂŢIRII: 1992, reconfirmare 8 noiembrie 2009 
EVENIMENTE: 

 8 noiembrie –Ziua oraşului Orhei 
 13 octombrie Ziua Naţională a Vinului 
 delegaţii,vizite, schimburi culturale , expozitii culturale 
 schimburi culturale între cele două biblioteci regionale 
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 schimburi culturale la nivel de asociatii 
 Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ, 

septembrie 2002 
 Primarul Şărban Ion este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ 
 delegatii  formate din reprezentanti ai Primariei orasului Orhei au fost prezente la 

Zilele Oraşului Piatra Neamţ, 2005 si 2006 
 delegaţii formate din reprezentanţi ai Primăriei şi consilieri locali au fost prezente 

la Sărbătoarea Toamnei organizată în lunile octombrie2005 si 2006, la Orhei 
 o delegatie formata din 150 de persoane din Republica Moldova a participat la 

prima editie a Festivalului Vinului din luna octombrie 2006, la Piatra Neamt 
 o delegatie formata din 10 persoane (viceprimar Vasile Ouatu, consilieri, 

specialisti din Primarie si societati subordonate Consiliului Local) a participat la 
Zilele orasului Orhei in luna noiembrie 2006 

 o delegatie formata din 39 de persoane din Republica Moldova a participat la 
sarbatoarea Zilei Nationale-1 decembrie 2007, la Piatra Neamt(5 oficialitati, 
condusi de dl. Primar Ioan Stratulat, veterani si formatii artistice) 

 o delegatie formata din 4 persoane au participat la Hramul Orasului Orhei, in 
perioada 7-9 noiembrie 2008 

 o delegatie formata din 21 de veterani de razboi din Orhei a participat la 
manifestarile organizate in Piatra Neamt, cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale si a 
90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Romania – 1 Decembrie 2008 

 În perioada 2009-2012, cu ocazia Zilelor Oraşului din luna iunie şi a Zilei 
Naţionale -1 Decembrie, au sosit în vizită la Piatra Neamţ delegaţii ale Primăriei 
oraşului Orhei şi veteranilor de război 

 În perioada 2009-2012, cu ocazia Zilei Vinului sau Hramului Oraşului Orhei 
delegaţii pietrene formate din 3-4 persoane s-au deplasat în oraşul băsărăbean 
la invitaţia primarului oraşului Orhei, pentru întărirea colaborării în plan 
administrativ. În  noiembrie 2010 delegatia municipalităţii pietrene la Hramul 
Oraşului Orhei a cuprins şi 19 tineri, membri ai formaţiilor artistice de la Centrul 
de Cultură „Carmen Saeculare”, Piatra Neamţ, care au prezentat la acest 
eveniment un program de cântece şi dansuri româneşti 

 O delegaţie a primăriei oraşului Orhei a participat la Congresul European de 
Turism Rural care s-a desfăşurat la Piatra Neamţ, în perioada 7-10 octombrie 
2012 , iar 2 buciumari din raionul Orhei au cântat la festivitatea de deschidere a 
acestui congres. 

 La Zilele Oraşului Piatra Neamţ, în perioada 20-24.06.2013, a participat o 
delegaţie din partea primăriei Orhei, formată  din 13 persoane, condusă de dl. 
Viceprimar Valentin Munteanu şi o delegaţie din partea municpiului Chişinău, 
formată din 4 persoane, condusă de dl. Viceprimar Vladimir Coteţ. 

 O delegaţie din partea Primăriei şi Consiliului Local Piatra Neamţ a raspuns 
invitaţiei primarului Vitalie Colun la manifestările organizate de Zilele oraşului 
Orhei, în perioada 7-10.11.2013 

 In perioada 9-11.04.2014 o delegatie formata din 3 persoane a fost prezenta la 
Piatra Neamt, la aniversarea a 50 de ani de existenta a echipei de volei Unic 
Piatra Neamt 

 
 

 
 

8.  ROANNE  
 
ŢARA : FRANŢA 
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DATA ÎNFRĂŢIRII : 1992 
EVENIMENTE IMPORTANTE 
Cooperare în domeniile 

 administratie publică, servicii publice – schimb de experienţă şi formare 
profesională 

 educaţie – formare profesională în cadrul programului Leonardo da Vinci al UE, 
în parteneriat cu municipalitatea din Roanne şi Centre Formation dApprentis du 
Roannaise 

 protectie socială – acţiuni derulate la nivelul municipalităţilor şi al asociaţiilor de 
prietenie “Piatra Neamt – Roanne” si Association “Les Roannais – Piatra Neamt” 

 schimburi culturale, schimburi de carte, evenimente expozitionale, spectacole 
artistice, activitati sportive pentru copii si tineret etc. 

 Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ, 
septembrie 2002 

 Donaţii de autobuze 
 Stagii de formare profesională pentru funcţionari şi medici 
 Primarul Nicolin Yves este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ 
 Donaţie de medicamente către municipalitatea din Piatra Neamţ, către centrele 

socio- comunitare, de către asociaţiile de prietenie Association “Les Roannais – 
Piatra Neamţ, 2005 

 13-18 aprilie 2008-proiectul „Objectif Roumanie”- un grup de tineri ciclisti ne-au 
vizitat orasul-schimburi culturale, educationale si interumane. In cadrul 
schimburilor interculturale stabilite intre tarile nostre in anul 2008 cu ocazia 
turului „Paris-Beijing” pe bicicleta si in special prin proiectul „Obiectiv Romania”, 
32 de francezi din care 22 tineri cicloturisti au avut ocazia să descopere regiunea 
orasului Piatra Neamt 

 1-15 iulie 2009- proiectul „Objectif Roumanie, 2009”- un grup de tineri ciclisti  
români (12 elevi si 7 insotitori) au vizitat orasul Roanne-schimburi culturale, 
educationale si interumane, In baza invitatiei adresate de catre Federatia 
Franceza de Cicloturism, la Saptamana Europeana a Tineretului. În cadrul 
acestei saptamani de cicloturism, alaturi de tinerii ciclisti francezi, au fost derulate  
schimburi interculturale, tinerii români au descoperit patrimoniului local, au avut 
loc intalniri cu unitati scolare si au participat la un eveniment european pentru 
tineri cicloturisti. Proiectul a fost organizat de Comitetul Departamanetal de 
Cicloturism Loara, cu sprijinul direct al primariilor din Saint Bonnet le Chateau, 
Firminy si Roanne, Liga Regionala de Cicloturism si Federatia Franceza de 
Cicloturism. 

 În luna iulie 2010- două tinere studente din Piatra Neamţ au fost nominalizate de 
primăria pietreană, ca urmare a proiectului propus de municipalitatea din Roanne 
de a lucra trei săptămâni pe perioada vacanţei, in serviciile publice ale 
Administraţiei locale franceze.  

 În data de 10 august a fost prezentă la primăria Piatra Neamţ o delegatie din 
partea Asociaţiei “Le Roannais Piatra Neamt”,  aflată în vizită în oraşul nostru, la 
centre de plasament şi centre sociale 

 În perioada 16-19.11.2012, la împlinirea a 20 de ani de la înfrăţirea oraşelor din 
Franţa, Roanne, Malby, Riorges şi Villerest, o delegaţie din Piatra Neamţ formată 
din primarul Gheorghe Ştefan, viceprimarul Monica Anton şi consilierii locali Ana 
Monda şi Neculai Timariu, a vizitat această zonă. Delegaţia pietreană a fost 
întâmpinată de oficialităţile oraşelor înfrăţite şi s-a stabilit, de comun acord, 
concretizarea acestor înfrăţiri în proiecte comune pe plan economic, cultural şi 
social. Se intenţionează iniţierea unor întâlniri între  oameni de afaceri pietreni 
interesaţi de o colaborare cu omologii lor din cele patru oraşe înfrăţite pentru a 

http://www.google.ro/url?q=https://plus.google.com/113676869813314275062/about%3Fgl%3Dro%26hl%3Dro&sa=U&ei=0JQjUKT_LY2LswaSsoHYDw&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNGjlB-YQ1lxpb7YpwJmPuh5xvg2SA
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stabili relaţii economice, de afaceri, finalizate cu contracte.. Pe linie 
administrativă, se intenţionează ca o delegaţie a Poliţiei Locale Piatra Neamţ să 
se deplaseze într-un schimb de experienţă la Primăria Roanne pe linia 
organizării şi a modului de rezolvare a unor situaţii specifice acestui domeniu al 
liniştii şi ordinii publice. Totodată, experienţa roaneză va fi utilizată şi în domeniul 
social şi al administraţiei publice. Cele două municipalităţi vor dezvolta relaţii 
concrete şi în domeniul atragerii de fonduri europene, urmând ca reprezentanţii 
compartimentului de programe europene din cadrul primăriei pietrene să înveţe 
din experienţa celor din Roanne în acest domeniu de activitate, existând chiar 
posibilitatea, pe viitor, realizării unor proiecte comune cu finanţare europeană. 
Primăria pietreană va iniţia o colaborare privind modul în care ne păstrăm noi 
tradiţiile şi obiceiurile. 

 Cu ocazia vizitei delegaţiei pietrene la Roanne, din perioada 16-19.11.2012, 
doamna primar Laure Déroche a primit titlul de cetăţean de onoare al 
municipiului Piatra Neamţ (HCL 329/25.10.2012) 

 La Zilele Oraşului Piatra Neamţ, în perioada 16-19.06.2013, a participat o 
delegaţie formată din 3 persoane din partea municipalităţii Roanne (doamna 
viceprimar Giuliana Maestracci, responsabilul cu relaţia cu oraşele înfrăţite, 
Françoise Bonnard-Martinon şi consilierul municipal Guy Pognat), domnul 
viceprimar din Riorges, Eric Michaud şi 2 persoane din Asociaţia Roannais-Piatra 
Neamţ.(André henat şi Denis Schmück) Au fost vizitate centre sociale din Piatra 
Neamţ: Centrul Social “Pietricica”, centrul pentru copii de pe str. Gavril 
Galinescu, centrul “Luceafărul”, dar şi ştrandul municipal, Curtea Domnească, 
amenajarea podului peste Cuiejdi etc.din municipiul Piatra Neamţ, precum şi 
atracţii turistice ale judeţului Neamţ (Cheile Bicazului, Lacul Izvorul Muntelui) 

 
Cooperarea dintre cele doua oraşe a implicat în egală măsură atât administraţia publică 
locală din Piatra Neamţ şi Roanne, cât şi societatea civilă, instituţiile de învăţământ şi 
cultura din cele două oraşe, precum şi centrele de plasament din Piatra Neamt. 
 
 
9.  RIORGES 
 
ŢARA : FRANŢA 
DATA ÎNFRĂŢIRII : 1992 
EVENIMENTE IMPORTANTE 
Cooperare în domeniile:          

 administraţie publică, servicii publice 
 protecţie socială – acţiuni derulate la nivelul municipalităţilor şi al asociaţiilor de 

prietenie “Piatra Neamt – Roanne” si Association “Les Roannais – Piatra Neamt” 
 schimburi culturale, schimburi de carte, evenimente expoziţionale, spectacole 

artistice, activităţi sportive pentru copii şi tineret etc. 
 Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ, 

septembrie 2002 
 Primarul Devis Roland este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ din 

anul 2002. 
 
 
10.  MABLY 
ŢARA : FRANŢA 
DATA ÎNFRĂŢIRII : 1992 
EVENIMENTE IMPORTANTE 
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Cooperare în domeniile: 

 administratie publică, servicii publice 
 protecţie socială – acţiuni derulate la nivelul municipalităţilor şi al asociaţiilor de 

prietenie “Piatra Neamţ – Roanne” şi Association “Les Roannais – Piatra Neamţ” 
 Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ, 

septembrie 2002 
 Primarul Ladet Jean-Jacques este cetăţean de onoare al municipiului Piatra 

Neamţ 
 Cu ocazia vizitei delegaţiei pietrene la Mably, din perioada 16-19.11.2012, 

domnul primar Jean-Jacques Ladet a primit titlul de cetăţean de onoare al 
municipiului Piatra Neamţ. (HCL 329/25.10.2012) desi era cu HCL 142/2002. 

 
 
11.  VILLEREST 
ŢARA : FRANŢA 
DATA ÎNFRĂŢIRII : 1992 
EVENIMENTE IMPORTANTE 
 
Cooperare in domeniile: 

 administratie publica, servicii publice, schimburi culturale 
 Aniversarea a 10 ani de la prima înfrăţire a municipiului Piatra Neamţ, 

septembrie 2002 
 Primarul Derinck Michel este cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ 
 Cu ocazia vizitei delegaţiei pietrene la Villerest, din perioada 16-19.11.2012, 

domnul primar Paul Court a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului 
Piatra Neamţ. (HCL 329/25.10.2012) 

 
 

12. BERGAMA 
 
ŢARA: TURCIA 
DATA ÎNFRĂŢIRII : (10 DECEMBRIE 1998 – Hotărârea Consiliului Local privind infratirea) 
-29 noiembrie 2007 
 
EVENIMENTE:  

 7-13 IUNIE 2004 – Festivalul Internaţional de la Bergama – la care s-a refuzat 
invitatia datorita alegerilor 

 Ambele Consilii Locale au hotărât înfrăţirea, dar nu a avut loc nici un contact 
direct, deci Protocolul de Înfrăţire nu a fost semnat. 

 în 2005, o delegaţie formată din 20 de copii, de la Palatul Copiilor, a fost 
prezentă la Festivalul Internaţional de Folclor de la Bergama 

 în 2006, o delegaţie formată din 20 de copii, de la Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Cartianu”, a fost prezentă la Festivalul Internaţional de Folclor de la Bergama 

 In 2007, o delegatie formata din 20 de elevi ai Colegiului National de Informatica, 
insotiti de cadre didactice si domnul viceprimar Vasile Ouatu, a fost prezenta la 
Festivalul International al Copiilor, intre 19-24 aprilie 

 .28 nov-2 decembrie 2007, o delegatie formata din 5 oficialitati ale Primarie 
Bergama, in frunte cu primarul Rasit ÜRPER, a vizitat orasul Piatra Neamt, 
ocazie cu care a fost semnat si protocolul de infratire intre municipalitati.  
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 În perioada 2009-2011, cu ocazia Zilelor Oraşului din luna iunie sau a Zilei 
Naţionale -1 Decembrie, au sosit în vizită la Piatra Neamţ delegaţii ale Primăriei 
oraşului Bergama 

 In aprilie 2013, o delegatie formata din 20 de elevi, dansatori si solişti de muzică 
populară, a reprezentat municipiul Piatra Neamţ la a 17-a ediţie a Festivalului 
International al Copiilor, intre 19-24 aprilie 

 În perioada 16-24.06.2013 o delegaţie formată din 20  de persoane- oficialităţi şi 
artişti din ansamblul „Floricică de la munte” au participat la Bergama la a 77-a 
ediţie a Festivalului Internaţional de muzică şi dansuri populare. 

 In aprilie 2014, o delegatie formata din 20 de elevi, dansatori si solişti de muzică 
populară, a reprezentat municipiul Piatra Neamţ la a 18-a ediţie a Festivalului 
International al Copiilor, intre 18-25 aprilie 

 In perioada 8-14 septembrie 2014, o delegatie formata din 20 de elevi, 

dansatori si solişti de muzică populară, a reprezentat municipiul Piatra Neamţ la 
Festivalul Internaţional din Bergama, a 78 -a editie 

 In aprilie 2015, o delegatie formata din 20 de elevi, dansatori si solişti de muzică 
populară, a reprezentat municipiul Piatra Neamţ la a 18-a ediţie a Festivalului 
International al Copiilor, intre 18-25 aprilie 

 In perioada 8-14 iunie, o delegatie formata din 20 de elevi, dansatori si solişti 

de muzică populară, a reprezentat municipiul Piatra Neamţ la Festivalul 

Internaţional din Bergama, a 79 -a editie 

 O delegatie din Bergama a participat la Centenarul Marii Uniri, 1 de. 2018 

 
 
 

13. VERBANIA 
ŢARA: ITALIA 
DATA ÎNFRĂŢIRII : (19 aprilie 2010 - Pactului de prietenie şi cooperare între oraşele Piatra 

Neamf şi Verbania., 6 iunie 2012-Reconfirmarea înfrăţirii- semnată la Piatra Neamţ 

 În perioada 15-30 aprilie 2010, domnul primar a fost în Verbania,  ocazie cu care a 
fost semnat Pactul de prietenie çi cooperare între oraşele Piatra Neamf şi Verbania 

 În perioada 2-7 septembrie 2010, o delegaţie formată din două persoane.din partea 
Primăriei şi Consiliului Local Piatra Neamţ au participat la petrecerea orasului 
Verbania care, pe 5 septembrie prevede in program traditionala intanlire a Carului cu 
Flori. Cu acest prilej  au avut mai multe întâlniri cu conducerea primăriei Verbania , 
respectiv cu dl. Primar, directorii executivi şi cu membri ai Consiliului Local. 
Problemele discutate s-au referit la schimburi de experienţă pe linie admnistrativă, 
proiecte economice, relaţiile bilaterale şi perspectiva dezvoltării acestora; 

 În perioada 3-8.03.2011, la invitaţia Primarului din  Verbania – Italia, o delegaţie a 
municipalităţii pietrene  a efectuat o deplasare, pentru a participa la o reuniune 
internaţională pe problema protecţiei mediului, în condiţiile comunităţilor situate în 
apropierea lacurilor şi, în general, lângă cursuri de apă. Participanţii din 17 ţări, 
prezenţi la reuniune, au redactat un material prin care se solicită fonduri pentru 
iniţierea de programe în vederea protejării comunităţilor, dar şi a apei, de factorii 
poluanţi, ce pot determina schimbări majore în ecosistemul specific. Pe perioada 
delegaţiei am avut mai multe întâlniri cu autorităţile locale la care s-a discutat 
referitor la perspectiva dezvoltării relaţiilor bilaterale, schimburi de experienţă pe linie 
administrativă. Delegaţia a participat la şedinţa Consiliului Local al oraşului Verbania 
din data de 07.03.2011, ocazie cu care s-a urmărit desfăşurarea procedurilor de 
lucru; 
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 6 iunie 2012-Reconfirmarea înfrăţirii- semnată la Piatra Neamţ de către Primarul 
municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan şi Primarul oraşului Verbania, Marco 
Zacchera 

 În perioada 24-30 august 2012, un grup de 15 elevi de la Colegiul Naţional de 
Informatică a vizitat oraşul italian Verbania, vizită ce a putut fi posibilă printr-un 
proiect comun finanţat cu bani europeni. Cele şase zile petrecute de elevii din 
Piatra-Neamţ în Verbania au contribuit la cunoaşterea ţinutului italian. Proiectul 
"Tineri în Acţiune" este destinat unui număr de 30 de tineri din două ţări europene 
(Italia şi România), care au şansa de a dezvolta abilităţi în artizanat şi 
antreprenoriat, spirit de motivaţie, toleranţă şi înţelegerea diversităţii culturale prin 
participarea lor activă în cadrul acestui proiect.Proiectul şi-a propus sensibilizarea 
tinerilor cu privire la valorificarea patrimoniului cultural, istoric şi natural european, 
urmărind promovarea turismului durabil ca mijloc de dezvoltare economică 

 În perioada 3-9 septembrie 2012, un grup de 15 elevi din Verbania a vizitat oraşul 
Piatra Neamţ, vizită ce a putut fi posibilă printr-un proiect comun finanţat cu bani 
europeni, proiectul “YIA Travel Expert”, ce beneficiază de finanţare europeană prin 
Programul Tineret în Acţiune, proiect coordonat şi desfăşurat la iniţiativa profesoarei 
Dorina Mormocea de la Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ. Cele 
şapte zile petrecute de elevii din Verbania în Piatra-Neamţ au contribuit la 
cunoaşterea tradiţiilor,culturii şi frumuseţii naturii din Neamţ. Proiectul este 
implementat de Asociaţia Eco Şcoala a CNI, în parteneriat cu Asociaţia pentru Copiii 
cu Dizabilităţi “Luceafărul” din Piatra Neamţ şi cu primăriile celor două oraşe 
înfrăţite. Proiectul se axează pe schimburi bilaterale, tinerii fiind învăţaţi cum să 
realizeze un plan de afaceri în turism şi cum să-l promoveze. Scopul proiectului de 
antreprenoriat social este acela de promovare a Ţinutului Zimbrului din Neamţ şi a 
Lacului Majore din Verbania, ca mijloc de creare a locurilor de muncă pentru tineri. 
Pe parcursul vizitei la noi, tinerii italieni au vizitat Parcul Natural Vînători, mănăstirile 
din zona Tîrgu Neamţ şi atelierele meşteşugăreşti de maici, ieri avînd loc vizita la 
CNI Piatra Neamţ şi la Primăria Piatra Neamţ. În data de 7 septembrie aceşti tineri, 
însoţiţi de doi consilieri locali din Verbania (Adrian Chifu şi vicepreşedintele CL din 
Verbania Attalla Farah) au fost primiţi de dl. Primar Gheorghe Ştefan la sediul 
primăriei, în cadrul unei conferinţe de presă pe acest proiect.  Managerul proiectului 
a făcut o scurtă prezentare a acestuia arătînd că principalul produs final al acestuia, 
pe baza celor două mobilităţi din Italia şi România va fi un ghid turistic ce se va 
intitula “Istorie şi multiculturalism – Zona Lacului majore şi Ţinutul Zimbrilor – zone 
turistice înfrăţite”, care va fi diseminat pînă la încheierea proiectului pe 31 ianuarie 
2013. 

 

 

 
14. EDINEȚ 
ŢARA: Rep. Moldova 
DATA ÎNFRĂŢIRII : 1 decembrie 2018, la Piatra-Neamț s-a semnat acordul de înfrățire 

 

Hramul Orașului – 14 ianuarie 
 


