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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ 
Monitorizare, implementare și dezvoltare programe cu cofinanțare nerambursabilă în anul 2016 

 

Proiecte finalizate și aflate în perioada de monitorizare post-implementare   

1. „Crearea de spaţii publice urbane în municipiul Piatra Neamţ, prin construirea unui pod 
şi a unei arii de parcări, în zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str. Orhei, b-dul Dacia şi 
amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu”, cod SMIS 11176 

Durata de monitorizare : 17.06.2014 - 16.06.2019 

2. „Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din 
municipiul Piatra Neamţ – prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulaţiilor pietonale şi 
carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane”, cod SMIS 11177 

Durata de monitorizare : 17.08.2015 - 16.08.2020 

3. “Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23 Piatra Neamţ, 
pentru furnizarea unor servicii sociale”, cod SMIS 11178 

Durata de monitorizare : 17.06.2012 - 16.06.2017 

4. “Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Social „ÎMPREUNĂ” str. Gavril Galinescu 
nr. 46, Piatra Neamt”, cod SMIS 11426 

Durata de monitorizare : 16.01.2013 - 17.01.2018 

5. “Restaurarea si punerea în valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domnească din 
Municipiul Piatra Neamţ, prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi 
clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul Tineretului, Turnul 
Clopotniţă, Ruinele Beciului şi Ruinele zidului de incintă al Curţii Domneşti şi Muzeul 
aferent”, cod SMIS 5868 

Durata de monitorizare : 13.07.2014 - 12.07.2019 

6. “Dezvoltarea turismului din Piatra Neamţ prin promovarea activităţilor de marketing şi a 
produselor cu specific local”, cod SMIS 3725 

Durata de monitorizare : 15.10.2012 - 14.10.2017 

7. “Centrul National de Informare si Promovare Turistica”, cod SMIS 37815 

Durata de monitorizare : 01.01.2016 - 31.12.2020 

8. “Indiguirea malurilor râului Bistriţa în zona întregului ansamblu de management al 
deşeurilor situat în anexa Vînători, Piatra Neamţ”, cod RO 0015 

Durata de monitorizare : 30.04.2011 - 30.04.2021 

9. “Instrumente strategice pentru ocupare in industria turismului”, Cod SMIS 58276 

 Durata de monitorizare :  31.08.2013 - 31.08.2018 

10. “Platforma  de  instruire continuă  pentru angajatii  Primariei  Municipiului Piatra  
Neamt”, cod SMIS 23354 

Durata de monitorizare : 07.11.2013 - 06.11.2018 

11. “Municipiul Piatra Neamt, inovatie si informatizare pentru cetateni si mediul de afaceri”, 
cod SMIS 14232 

Durata de monitorizare : 03.10.2012 - 04.10.2017 
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Documentații privind elaborarea/actualizarea/revizuirea documentelor strategice, obligatorii 
pentru asigurarea dezvoltării durabile a municipiului Piatra Neamț și a accesării finanțărilor 
nerambursabile  

1 Revizuirea Strategiei Locale de Dezvoltare Integrată a Municipiului Piatra Neamt 2014-
2020 (SLDI) - sau Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU), așa cum este denumită 
în Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4   
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile (DCI AP4) din Programul Operațional Regional 2014-
2020 - a fost finalizată în luna noiembrie 2016. 

2 Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Piatra Neamt (PMUD). 
A fost aprobat de Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț, prin HCL nr. 252/29.09.2016 

3 Actualizarea Planului de Imbunătățire a Eficienței Energetice  a Municipiului Piatra Neamt 
(PIEE) - aprobat prin HCL nr.281 din 27.10.2016 

 

Pregătirea portofoliului de proiecte finanțabile din Fonduri Europene Structurale și de Investiții  
alocate perioadei de programare 2014-2020 
  

Etape parcurse în anul 2016 : 
 

- analiza surselor de finanțare disponibile pentru această perioadă  
- stabilirea unui portofoliu de proiecte potențial eligibile și a unei liste de rezervă, în 

conformitate cu documentele strategice locale elaborate și aprobate/în curs de aprobare 
- pregătirea documentațiilor tehnico-economice și de proprietate (lansarea achzițiilor și 

execuției studiilor, expertizelor, rapoartelor, etc, pentru proiectele prioritare și îndeplinirea 
cerințelor preliminare pentru cele din lista de rezervă) 

 

Au fost demarate și se află în diverse faze de întocmire, documentații pentru : 
 

- apelurile de proiecte ale AM POR AP 4, PI 4.4 "Reabilitare, modernizare, extindere unități de 
învățământ", pentru 3 unități preșcolare și 2 licee (Creșa Mărăței / Creșa Precista / 
Grădinița cu program prelungit Veronica Filip / Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida / Liceul 
Tehnologic Economic Administrativ)  
 

- apelurile de proiecte ale AM POR aferente POR 2014-2020, AP 10, PI 10.1 "Investiții în 
educare și formare", pentru 6 școli (Școala gimnazială Nicu Albu / Școala gimnazială Daniela 
Cuciuc / Școala gimnazială nr.1 / Școala gimnazială nr.2 / Școala gimnazială nr.5 / Școala 
gimnazială nr.8 ) 

 

- apelurile de proiecte ale AM POR aferente POR 2014-2020, AP 4, PI 4.1 ”Mobilitate urbană” 
pentru 5 proiecte : 

1)  Implementarea unui sistem de monitorizare video și management al traficului; 
2)  Reconfigurarea urbanistică a construcției hidrotehnice a pârâului Cuejdiu, în scopul 

echilibrării ponderii spațiilor destinate modalităților de deplasare; 
3)  Amenajare de căi pietonale/trotuare și piste de bicicliști/benzi ciclabile; 
4)  Modernizarea infrastructurii de transport urban, promovare transport electric; 
5)  Reconfigurarea și extinderea zonei pietonale Curtea Domnească, inclusiv pasaj 

subteran și parcare, Piața Ștefan cel Mare 
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- apelurile de proiecte ale AM POR aferente POR 2014-2020, AP 3, PI 3.1 B ”Reabilitare 
termică clădiri publice”, pentru alte 9 unități școlare (Liceul de Arte "Victor Brauner" / 
Colegiul Național de Informatică / Școala Gimnazială "Elena Cuza", Corp C1 / Grădinița cu 
program prelungit "Spiru Haret"/ Grădinița cu program prelungit nr.12 / Creșa Dărmănești / 
Colegiul Tehnic Gh.Cartianu / Grădinița cu program prelungit nr.5 / Creșa Carpați) 
 

- apelurile de proiecte ale AM POR aferente POR 2014-2020, AP 3, PI 3.1 ”Iluminat public”,  
proiect propus - Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul 
Piatra Neamț. 
 


