
Proiect premiat de către ADR Nord Est 

la Gala Patrimoniului Cultural din Regiunea NE, decembrie 2018 



Proiectul a fost selectat ca reprezentativ și prezentat de Parlamentul European,  

prin intermediul portalulului “CE FACE EUROPA PENTRU MINE”  

 



POR 2007 – 2013 

 

 AP 5 - Dezvoltarea durabilă              

           și promovarea turismului  

 

DMI 5.1 Restaurarea  

și valorificarea 

             durabilă a patrimoniului 

        cultural și crearea  

 infrastructurilor conexe 

 

Parteneriat între UAT  

Mun.icipiulPiatra Neamţ,  

UAT Județul Neamţ și 

Parohia Sf. Ioan Domnesc 

 

Perioada de implementare 

(3 MAR 2010 – 12 IUL 2014) 

 

VALOAREA TOTALĂ  

a proiectului : 5.77 M euro 

 

Contrib. UE : 3.45 M euro 

 

Contrib. Statului : 1.62 M euro  

 

Contrib. Primăriei : 0.7 M euro  



 

    În cadrul proiectului, au fost executate intervenții asupra următoarelor obiective de patrimoniu   

Ruinele beciului și ruinele zidului de incintă ale Curții Domnești 

Muzeul de Etnografie 

Muzeul de Artă 

Teatrul Tineretului 

Turnul Clopotniță 



Muzeul de Etnografie, datare 1931,  

imagini din expozitia de bază, înainte și după consolidarea clădirii, restaurare și reorganizarea expunerii 



Muzeul de Artă,  

imagini clădire înainte și după consolidare și restaurare / actualul sistem de expunere 



Turnul Clopotniță, al lui Ștefan cel Mare, monument istoric de tip A, datare 1499, 

detalii exterioare înainte și după consolidare, reparații și restaurare edificiu 



Turnul lui Ștefan cel Mare, 

detalii după repararea și expunerea mecanismului ceasului și al clopotelor, iluminat arhitectural 



Turnul lui Ștefan cel Mare, 

detalii interioare după refacere scară de acces și încăperi, amenajare muzeu, iluminat de expunere 



Teatrul Tineretului, monument istoric de tip B, datare 1935, 

înainte și după consolidarea și restaurarea clădirii 



Teatrul Tineretului,  

restaurări, înlocuire scenă, instalații, mobilier, aer condiționat, sistem sunet, iluminat arhitectural 



Muzeul Curții Domnești, monument istoric de tip A, datare sec. XV – XVII  

înainte și după restaurare, interior și exterior 



Zidul de incintă al Curții Domnești, monument istoric de tip A, datare sec. XV – XVII 

detalii înainte și după reparare și restaurare 



Platoul din fața Turnului a fost dintotdeauna un spațiu animat, unde aveau loc evenimentele 

importante ale comunității și, alături de Parcul central, principala zonă de promenadă,  

așa cum reiese și din cele 2 imagini de mai sus (de la începutul secolului și din anii ’60). 

 

Același lucru îl facem și acum, valorizând spațiul generos de la Curtea Domnească, 

prin evenimente (festivaluri, târguri, evenimente de tineret, celebrări, etc) 

așa cum se vede în imaginile ce urmează.  














