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IIIIII.. 11.. LLiissttaa pprrooiieecctteelloorr şşii bbuuggeettuull eessttiim
maatt ppeennttrruu
iim
mpplleem
meennttaarreeaa PPllaannuulluuii iinntteeggrraatt,, ppee ssuurrssee ddee ffiinnaannŃŃaarree,,
ppeerriiooaaddaa ddee iim
mpplleem
meennttaarree aa pprrooiieecctteelloorr
Pentru atingerea obiectivelor si ideplinirea prioritatilor de dezvoltare, Planul Integrat de
Dezvoltare Urbana, are in componenta sa, urmatoarele proiecte individuale, care sunt in
relatie de interdependenta in vederea rezolvarii somultane a seriei de probleme si nevoi
identificate in analiza socio – economica:
1.
„Crearea de spaŃii publice urbane în municipiul Piatra NeamŃ, prin construirea unui pod şi a
unei arii de parcări, în zona intersecŃiei PiaŃa Ştefan cel Mare, str. Orhei, bdul Dacia şi amenajarea
complexă a pârâului Cuejdiu” .
2.
„Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale - Curtea Domnească, în
municipiul Piatra Neamt - prin amenajari urbanistice, amenajări ale circulaŃiilor pietonale şi
carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane.”
3. “Reabilitarea şi modernizarea spaŃiilor din strada Ştefan cel Mare nr.23 Piatra NeamŃ, pentru
furnizarea unor servicii sociale”.

Aceste proiecte individuale, reprezinta baza sau potenteaza lista de
proiecte cuprinsa in Planul de actiune al Strategiei de Dezvoltare
Locala a Municipiului Piatra Neamt, aprobata cu HCL 59/05.03.2009,
proiecte ce propun investitii in activitatile soft sau de infrastructura
pe toate domeniile sectoriale (dezvoltare urbana, mediu si energie,
dezvoltare economica, resurse umane), atat la nivel de municipiu, cat
si cu efecte directe sau indirecte in zona de actiune urbana.
PP11:: „„CCrreeaarreeaa ddee ssppaaŃŃiiii ppuubblliiccee uurrbbaannee îînn m
muunniicciippiiuull PPiiaattrraa NNeeaam
mŃŃ,, pprriinn
ccoonnssttrruuiirreeaa uunnuuii ppoodd şşii aa uunneeii aarriiii ddee ppaarrccăărrii,, îînn zzoonnaa iinntteerrsseeccŃŃiieeii PPiiaaŃŃaa ŞŞtteeffaann cceell
M
Maarree,, ssttrr.. O
Orrhheeii,, bbdduull DDaacciiaa şşii aam
meennaajjaarreeaa ccoom
mpplleexxăă aa ppâârrââuulluuii CCuueejjddiiuu””
Proiectul vine in intampinarea nevoilor bine definite la nivel de zona de actiune urbana si
municipiu, prin crearea/ reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii urbane (pietonale,
parcari, pod peste Cuejdi, platforme peste Cuejdi, deviere de retele de utilitati);
o In special, in mod direct, la nivelul zonei de actiune urbana, proiectul satisface
urmatoarele nevoi, ca si efect direct al implementarii acestuia:



Albia pârâului Cuejdi afectează aspectul general şi împarte oraşul în două zone
cu nivel diferit de dezvoltare;
Râul Cuejdi este neamenajat, cu efecte majore în special în zona centrală;



Probleme de fluenŃă în creştere şi lipsa unui sistem de monitorizare şi de
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management al traficului;
Străzile care conectează magistralele orăşeneşti cu DN15 şi DN15C, ce
traversează oraşul in zona centrala, nemodernizate, punând probleme de
poluare, siguranŃă şi fluenŃă a traficului;
Probleme de traversare a străzilor de către pietoni în zona centrală;
Lipsa zone exclusiv pietonale şi culoare pentru biciclete în zona centrală;
Strangularea traficului rutier în zona centrală;
Parte din infrastructura rutieră insuficient întreŃinută ; NefuncŃionalitatea
şoselelor de centură; Lipsa unei strategii integrate care să ia în considerare
siguranŃa traficului şi sănătatea publică (reducerea zgomotului şi
îmbunătăŃirea calităŃii aerului).

In general, in mod indirect, la nivelul municipiului, proiectul satisface urmatoarele
nevoi, ca si efect indirect al implementarii acestuia
 Probleme de fluenŃă în creştere şi lipsa unui sistem de monitorizare şi de
management al traficului; Lipsă plan de coordonare a diferitelor moduri de
transport (inter -modalitate) şi de promovare a celor mai puŃin poluante;
 Poluare a aerului în creştere, datorată traficului rutier şi sistemului de
încălzire a locuinŃelor pe gaz metan;
 SuprafaŃa verde pe cap de locuitor în zonele rezidenŃiale sub normele
europeane;
 ReticenŃa unor asociaŃii de proprietari de a prelua în îngrijire spaŃiile verzi
reabilitate de către municipalitate în zonă;
 Drumurile de acces spre arealele turistice naturale nemodernizate.

Proiectul rezulta ca implicit din potentialul de dezvoltare identificat
o In special, in mod direct, la nivelul zonei de actiune urbana, astfel:
 Extindere majoră a capacităŃii de parcare maşini în ultimii ani;
 Reabilitarea străzilor şi trotuarelor din centru şi o parte din periferie;
o In general, in mod indirect, la nivelul municipiului, astfel:
 PercepŃie pozitivă în legătură cu spaŃii verzi şi parcuri publice
 Existenta infrastructurii (străzilor şi trotuarelor - o parte din periferie)
 Oraşul arată din ce în ce mai bine, surprinde plăcut prin acŃiuni: stadion, ştrand,
telegondolă, lumini ornamentale
 PercepŃie pozitivă în legătură cu nivelul redus de poluare
 Renume de oraş curat
 CondiŃii favorabile pentru ecoturism şi turismul de afaceri
 Patrimoniu cultural de mare diver-sitate (situri arheologice, monumente
istorice şi de arhitectură, muzee, case memoriale, lăcaşe de cult)
 PercepŃie pozitivă în legătură cu integrarea străinilor
 PercepŃie pozitivă în legătură cu mânăstiri, muzee şi biblioteci, cu amenajările
pentru practicarea sporturilor
 SatisfacŃie aproape unanimă din partea cetăŃenilor în legătură cu Piatra NeamŃ
– locaŃie atractivă pentru a locui, munci şi investi
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Proiectul vine in continuarea/ se datoreaza efectului multiplicator al proiectelor mentionate
mai jos, realizate de catre municipalitate:
 Reabilitare strazi, trotuare, parcuri
 Telegondola
 Partie de schi, telescaun
 Anna SPA – cel mai modern complex de sanatate
 Strand municipal
 Baza hipica
 Stadion municipal
 Piata centrala
 Piata de flori
 Inlocuirea mobilierului stradal
 Reabilitarea fadatelor blocurilor
 Amenajarea traseelor de drumetie
 Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca
din municipiul Piatra Neamt - prin amenajari urbanistice, amenajari ale
circulatiilor pietonale si carosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane
Efectele multiplicatoare ale proiectului vor reprezenta baza pentru proiecte viitoare
propuse a se realiza de catre municipalitate:
 1. „Reabilitare, amenajare, modernizare, extindere si echipare a Liceului de
Arta „Victor Brauner”, municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt”
 2.”Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare Şcoala cu clasele I- VIII nr.
1, municipiul Piatra NeamŃ, judeŃul NeamŃ”
 3. „Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare Şcoala cu clasele I- VIII,
nr.10, municipiul Piatra NeamŃ, judeŃul NeamŃ”
 4."Modernizarea, extinderea si echiparea Centrului de zi pentru prescolari Castani"
 5. „Amenajarea traseelor de drumetie din vecinatatea municipiul Piatra NeamŃ”
 6. „Restaurare si punere in valoare zona istorica si culturala curtea domneasca
din Piatra NeamŃ - prin reabilitarea, dotarea si punerea in valoare a siturilor si
cladirilor de patrimoniu: Muzeul de etnografie, Muzeul de arta, Teatrul
tineretului, Turnul clopotnita, Ruinele beciului si Ruinele zidului de incinta ale
Curtii domnesti si muzeul aferent”
Proiectul vine in intampinarea prioritatii „Decongestionarea traficului rutier si scaderea
poluarii fonice si a aerului in zona de actiune urbana” prin activitatile care se realizeaza:
 Un pod cu patru benzi de circulaŃie şi trotuare care face legătura între PiaŃa
Ştefan cel mare şi strada Orhei, deschidere 45,7 m;
 Două platforme carosabile cu lungimea de 100 ml fiecare cu destinaŃie pentru
parcări, locuri de joacă pentru copii, spaŃii verzi
 Amenajarea străzilor Orhei şi dbul . Dacia cu supralărgiri şi supraînalŃări
 Amenajarea rampelor de acces pe pod
 Devierea reŃelelor de utilităŃi afectate
 Demolarea pasarelei pietonale existente
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Proiectul vine in mod direct in intampinarea obiectivului O1 al PIDU: Minimizarea
problemelor de circulabilitate si accesibilitate la nivelul zonei de actiune urbana pentru
eficientizarea accesibilitatii si interconectarii obiectivelor de interes turistic pana in 2015,
potentand efectele multiplicatoare ale proiectului P2: „Restaurarea si punerea in valoare a
zonei istorice si culturale - Curtea Domnească, în municipiul Piatra Neamt - prin amenajari
urbanistice, amenajări ale circulaŃiilor pietonale şi carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje
subterane.”, astfel:
o prin proiectul P1 s-au creat premisele unei bune accesibilitati la nivel de infrastructura
rutiera (reabilitare strazi), iar
o proiectul P2 prin amplificarea pietii monumentale cu o noua piata, realizarea extensiei
pietei, amenajarii de spatii verzi, realizarii de dalaje fantini decorative, elemente de
arta decorativa, iluminat decorativ al parcurilor, iluminatul stradal, mobilier urban,
potenteaza efectul de oras in care cetatenii si turistii au asigurate conditiile de
acesibilitate si circulabilitate, datorat proiectului P1.
Proiectul vine in mod indirect in intampinarea obiectivului O2 al PIDU: Cresterea gradului
de atractivitate a zonelor pietonale si de petrecere a timpului liber si a obiectivelor
turistice din zona de actiune urbana pentru comunitate, turisti si investitori, pana in 2015,
astfel: Rezultatele proiectul P1 sunt baza pentru proiectul P2: „Restaurarea si punerea in
valoare a zonei istorice si culturale - Curtea Domnească, în municipiul Piatra Neamt - prin
amenajari urbanistice, amenajări ale circulaŃiilor pietonale şi carosabile – Pasaj auto subteran,
parcaje subterane.”, astfel:
o prin proiectul P1 s-au creat premisele unei bune accesibilitati la nivel de infrastructura
rutiera (reabilitare strazi), iar
o proiectul P2 prin amplificarea pietii monumentale cu o noua piata, realizarea extensiei
pietei, amenajarii de spatii verzi, realizarii de dalaje fantini decorative, elemente de
arta decorativa, iluminat decorativ al parcurilor, iluminatul stradal, mobilier urban,
potenteaza efectul de oras in care cetatenii si turistii au asigurate conditiile de
acesibilitate si circulabilitate, datorat proiectului P1.
Atat la nivelul obiectivului O1 cat si la nivelul obiectivului O2, se folosesc masuri si strategii
de natura fizica pentru imbunatatirea mediului inconjuroator:
• Îmbunătătirea parcurilor, a spatiilor verzi si a spatiilor publice
• Crearea de parcuri si spatii publice
• Mai mult verde pe străzi
• Îmbunătătirea iluminatului reprezintă o modalitate simplă, dar eficace, pentru
îmbunătătirea sigurantei în zona respectivă
• Îmbunătătirea infrastructurii create accesibilitatea si, de asemenea, poate spori
siguranta străzilor
• Majoritatea zonelor contemporane ce necesită regenerare urbană au fost construite în
vremuri în care numărul automobilelor era foarte redus. Politicienii acelor vremuri nu
au întrevăzut cresterea enormă a numărului de autovehicule, în special în orasele
Europei Centrale si de Est. Ca urmare, lipsa spatiilor de parcare amenintă în mod
semnificativ calitatea vietii în aceste orase, în care zonele verzi si trotuarele au ajuns
să fie folosite ca si spatii de parcare. În consecintă, construirea de noi spatii de parcare
a ajuns să reprezinte o îmbunătătire majoră a zonelor respective
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Proiectul vine in mod indirect in intampinarea obiectivului O3 al PIDU: Eficientizarea
interventiei administratiei publice in rezolvarea problemelor comunitare in zona de actiune
urbana pana in 2015, astfel: Proiectul P1 vine in completarea rezultatelor proiectului P2,
iar rezultatele acestora sunt baza pentru proiectul P3: “Reabilitarea şi modernizarea spaŃiilor
din strada Ştefan cel Mare nr.23 Piatra NeamŃ, pentru furnizarea unor servicii sociale”, astfel:
o prin proiectele P1, P2 s-au creat premisele unei bune accesibilitati la nivel de
infrastructura rutiera (reabilitare strazi) si pietonala (amplificarea pietii monumentale
cu o noua piata, realizarea extensiei pietei, iluminatul stradal), contribuind astfel al
caracterizarea zonei de acitune urbana ca fiind o zona sigura, cu accesibilitate ridicata,
in conditii civilizate, inlesnind astfel accesul catre toate institutiile de natura sociala
din zona de actiune urbana.
Proiectul prin satisfacerea premiselor date de obiectivul general al PIDU, anume „obiectivul
general al PIDU consta in imbunatatirea conditiilor de accesibilitate si preservare a
mediului in zona de maxim tranzit turistic a municipiului Piatra Neamt”, si prin sustinerea
prioritatiii de dezvoltare „decongestionarea traficului rutier si scaderea poluarii fonice si a
aerului in zona de actiune urbana”, se inscrie
o in mod direct in tema generala regenerare urbana, prin
 interventiile la nivel de infrastructura (pod cu patru benzi de circulatie,
trotuare, parcari, amenajarea locurilor de joaca pentru copii si a spatiilor verzi,
parcari) si
o

in mod indirect in tema generala dezvoltare economica prin
 crearea premiselor necesare atragerii investitorilor (in domeniul economic in
general si in domeniul turismului in special).

Proiectul sustine in mod direct realizarea obiectivul general al PIDU, anume „imbunatatirea
conditiilor de accesibilitate si preservare a mediului in zona de maxim tranzit turistic a
municipiului Piatra Neamt” si in mod indirect implementarea viziunii de dezvoltare a
municipiului promovata de STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA , respectiv „Viziunea de
dezvoltare a municipiului Piatra NeamŃ este de a deveni un oraş al soluŃiilor ecologice având
ca principal motor al dezvoltării în această direcŃie exploatarea potenŃialului turistic,
devenind un oraş în care este plăcut să locuieşti, să faci afaceri şi turism”.
Obiectiv general:reabilitarea infrastructurii urbane stradale
Activitati:
1.

Organizarea procedurilor de achizitie pentru realizarea studiului de fezabilitate

2.

Realizarea si receptionarea studiului de fezabilitate

3. Organizarea procedurilor de achizitie pentru realizarea studiului de trafic si a expertizei
4.

Realizarea si receptionarea studiului de trafic si a expertizei

5.

Organizarea procedurilor de achizitie de Servicii de proiectare si engineering cuprinde:

6.

Realizarea serviciilor de proiectare si engineering si receptionarea documentatiei rezultate
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7.

Constituirea echipei de management a proiectului

8.

Achizitie servicii de consultanta pentru organizarea procedurilor de achizitie publica de lucrari

9.

Organizarea procedurilor de achizitie pentru serviciile de consultanta si Asistenta tehnica –
supraveghere de catre inspectorii de santier

10. Organizarea procedurii de achizitie de lucrari
sistemului de canalizare menajera si pluviala

de constructii pentru modernizarea strazilor si a

11. Executia investiei propriu zise
12. Organizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de publicitate
13. Promovarea proiectului
14. Organizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de audit.
15. Auditul proiectului

Indicatorii economici ai proiectului:
valoare investitie
valoare eligibila
41.275.522,000 ron
41.275.522,000 ron

valoare grant
40.450.011,56 ron

Scurta descriere a situatiei actuale a obiectivului de investitie:
In prezent zona studiată este compusă din :
Municipiul Piatra Neamt este strabatut de catre paraul Cuejdiu, parau care are debit puternic
influentat de regimul de precipitatii. Pe zona cuprinsa intre podul Eroul Bucur si raul Bistrita, paraul
Cuejdiu este amenajat astfel ca efectele distructive produse la viituri sa poata fi stopate. Paraul este
canalizat intre doua ziduri de sprijin cu parament vertical, situate la distante variabile cuprinse intre
14,5 si 24 m, realizate din beton armat si are fundul albiei pereat cu pereu din beton monolit. Pe
zidurile de sprijin care au coronamentul la 50-60 cm deasupra terenului, sunt realizate balustrade
metalice pietonale cu inaltimea de 80 cm.
La mijlocul canalului este realizat un sant din beton care conduce apa in perioadele lipsite de
precipitatii abundente asigurând o viteza suficienta pentru impiedicarea depunerillor de aluviuni. Raul
aduce din bazinul hidrografic pe care il deserveste (88,6 km2) un debit maxim de 250 mc/sec, pentru o
probabilitate de depasire de 1%.
In prezent, datorita sectiunii reduse de curgere a apei, in special in zona centrala a orasului unde
sectiunea de curgere se ingusteaza, (de la 25 m pana la cca.15 m) la viituri, apa deverseaza peste
maluri inundand zonele adiacente malurilor, impiedicand circulatia stradala, provocand dezagremente
nu numai pe strazi, ci si in zona cladirilor si a subsolurilor acestora. Frecventa de inundatie este peste
limitele admisibile si poate provoca consecinte care sa afecteze nu numai circulatia stradala, ci si
sanatatea si confortul oamenilor (locuitori in zona, circulatia autovehiculelor si a pietonilor), precum si
pagube materiale si inrautatirea conditiilor de mediu.
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Scurta descriere a solutiilor tehnice:
Pod casetat din beton armat monolit peste paraul Cuejdiu de 20,00 m lungime, cu latime de cca 45,00
m inclusiv 2 trotuare de cate 1,5 m fiecare. Pe pod se va realiza un sens giratoriu care va gestiona
fluxurile de trafic existente si traficul atras.
Doua platforme peste paraul Cuejdi in aval de pod, fiecare avand cate 100,00 m lungime cu 21,20m
latime;
Sistemul constructiv adoptat pentru pod si platforme este de tip caseta cu doua compartimente cu
deschiderea de 9.80 m fiecare, despartite fiind de un perete longitudinal cu grosimea de 40 cm.
Inaltimea libera intra radier si intrados caseta va fi de 2.60m. Coborarea radierului se va face cu
racordare in aval pe o lungime de 120m.
Radierul are o grosime de 60 cm reducandu-se in zona chiunetelor la 35 cm grosime.
Platforma superioara - dala- are o grosime variabila. Grosimea la margine – pe peretii marginali ai
casetei – este de 60 cm si ajunge in axul casetei, in dreptul peretelui median la 80 cm grosime,
asigurand prin aceasta o panta transversala de 2%.
Amenajarea strazii Orhei prin ridicarea la nivelul necesar (max 30- 40 cm) si racordari;
Amenajarea strazii Orhei va suporta o ranforsare pe circa 240,00 m, cu latime de 12,00 m (4 benzi de
circulatie) si un trotuar cu latimea de 2,500 m spre parau. Trotuarul dinspre cladirei se va reface.
Aceasta amenajare va fi realizata pe toata lungimea celor doua platforme. Racordarile se va realiza cu
rampe cu panta de 1-2%.
Acolo unde spatiul permite, intre trotuar si cladirile existente se vor amenaja spatii verzi in care se vor
planta si arbusti ormamentali.
Amenajarea strazii Dacia si ranforsare la nivelul existent (max 60- 80 cm) si racordari;
Amenajarea strazii Dacia va suporta o inaltare pe cca 250,00 m lungime (stanga, dreapta podului de
legatura intre maluri) avind latimea de 7.00 m (2 benzi de circulatie) si un trotuar de 1,50 m latime
spre albie. Racordarile se va realiza cu rampe cu panta de 1-2%.
De asemenea se propune o suprainaltare a unei alei care se desprinde din strada Dacia.
Amenajare acces la pod dinspre piata Stefan cel Mare, strada Dacia si strada Orhei care ramane
aproape la aceeasi cota. Accesul la pod dinspre Piata Stefan cel Mare va avea o lungime de circa 30,00
m cu 4 benzi de circulatie si 2 trotuare cu latimea pe cit posibil egala cu cea existenta. Diferenta de
nivel intre pod si nivelul actual al pietei se va realiza tot cu o panta de 1- 2%.
Sistemele rutiere pe strazi si armpe de acces se vor realiza din:
- Fundatie piatra sparta 30-50 cm;
- Mixtura AB2 cu grosimea de 8 cm;
- Binder BAD 25 cu grosimea de 5 cm;
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Uzura BA 16 cu grosimea de 4 cm.

Podul si platformele 1 si 2, vor fi amplasate la o distanta care sa permita accesul prin spatiile ramase
libere intre ele a utilajelor pentru curatarea albiei de eventuali plutitori si depuneri de material
sedimentar, precum si transportul in afara albiei a materialelor rezultate din curatare.

Indicatorii fizici ai proiectului:
INDICATORI
Rezultat imediat (direct)
1 Contract prestari servicii pentru realizarea Studiului de Fezabilitate
1 Studiu de Fezabilitate
1 Contract prestari servicii pentru realizarea Studiului de trafic si Expertizei tehnice
1 Studiu de trafic
1 Contract prestari servicii contract de prestari servicii pentru proiectare si engineering, studii de
teren, asistenta tehnica din partea proiectantului
1 Studiu Geotehnic
1 Studiu Topografic
1 Documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor
1 Proiect Executie
1 Echipa de management a proiectului
1 pod casetat cu 4 benzi
2 platforme carosabile a 100 m lungime x 21,20 m latime fiecare
Amenajare str Orhei
Amenajare str Dacia
Lucrari de retentie plutitori mari
Deviere de utilitati str Orhei
Deviere de utilitati str Dacia
1 contract prestari servicii pentru promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului
3 panouri de informare
1 banner de informare realizat
3 placi permanente
1000 pliante de informare
100 mape prezentare
3 conferinta de presa
25 aparitii in presa scrisa locala
3 spoturi tv
10 insertii spoturi tv televiziunea locala
1 raport de audit final
Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung
Fluidizarea traficului urban
Cresterea traficului de marfa si pasageri pe strazile modernizate
Reducerea costurilor de transport marfuri si calatori
Eliminarea blocajelor rutiere
Reducerea timpului de transport
Imbunatatirea nivelului de poluare fonica si cu noxe
Imbunatatirea calitatii vietii a rezidentilor
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Cresterea mobilitatii fortei de munca
Cresterea eficientei economice
Cresterea competitivitatii firmelor
Imbunatatirea accesului pe pietele regionale

Durata de implementare a proiectului: 24 luni.

10

PIATRA
NEAMT

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
URBAN
- CURTEA DOMNEASCA -

PIATRA
NEAMT

PP22:: „„RReessttaauurraarreeaa ssii ppuunneerreeaa iinn vvaallooaarree aa zzoonneeii iissttoorriiccee ssii ccuullttuurraallee -- CCuurrtteeaa
DDoom
mnneeaassccăă,, îînn m
muunniicciippiiuull PPiiaattrraa NNeeaam
mtt -- pprriinn aam
meennaajjaarrii uurrbbaanniissttiiccee,, aam
meennaajjăărrii
aallee cciirrccuullaaŃŃiiiilloorr ppiieettoonnaallee şşii ccaarroossaabbiillee –– PPaassaajj aauuttoo ssuubbtteerraann,, ppaarrccaajjee
ssuubbtteerraannee..””
Proiectul vine in intampinarea nevoilor bine definite la nivel de zona de actiune urbana si
municipiu, prin crearea/ reabilitarea/ modernizarea spatii publice urbane (amplificarea
pietii monumentale cu o noua piata, extensie piata, amenajari de spatii verzi, dalaje fantini
decorative, elemente de arta decorativa, iluminat decorativ ae parcurilor, iluminatul
stradal, mobilier urban);
o In special, in mod direct, la nivelul zonei de actiune urbana, proiectul satisface
urmatoarele nevoi, ca si efect direct al implementarii acestuia:
 Programele de reabilitare a patrimoniului cultural nu beneficiaza de susŃinere
financiară
 Parte din infrastructura rutieră estes insuficient întreŃinută ; Soseaua de
centură nu functioneaza; Lipsa unei strategii integrate care să ia în considerare
siguranŃa traficului şi sănătatea publică (reducerea zgomotului şi
îmbunătăŃirea calităŃii aerului)
 Zona exclusiv pietonala şi culoare pentru biciclete în zona centrală lipsa;
 Obiectivele culturale de patrimoniu din zona centrală, care sunt simbol al
municipiului și promotoare ale dezvoltării turismului, sunt neamenajte și
necesită reabilăre
 Străzile care conectează magistralele orăşeneşti cu DN15 şi DN15C, ce
traversează oraşul, sunt nemodernizate, punând probleme de poluare,
siguranŃă şi fluenŃă a traficului
 Spațiu de parcare autovehicule în zona centrală este insuficient
 Traversarea străzilor de către pietoni în zona centrală se face cu dificultate
 Parcul central al orașului este slab amenajat
 Traficul rutier în zona centrală este strangulat
o

In general, in mod indirect, la nivelul municipiului, proiectul satisface urmatoarele
nevoi, ca si efect indirect al implementarii acestuia
 Poluarea aerului este în creştere, datorată traficului rutier şi sistemului de
încălzire a locuinŃelor pe gaz metan
 Nivelul de conştientizare a problemelor de mediu şi a riscurilor legate de
încălzirea globală este redus
 SuprafaŃa verde pe cap de locuitor în zonele rezidenŃiale este sub normele
europeane
 Infrastructură de afaceri este neadecvată
 Accesul serviciilor pentru afaceri este redus şi calitatea acestora deasemenea
 Dotări şi servicii turistice sunt de calitate medie si insuficient valorificate
 Infrastructură de agrement turistic este insuficient dezvoltată
 PosibilităŃile de petrecere a timpului liber la dispoziŃia cetatenilor sunt
limitate
 Municipiul nu are un brand
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Indicatoare de direcŃionare către obiectivele turistice sunt insuficiente

Proiectul rezulta ca implicit din potentialul de dezvoltare identificat
o In special, in mod direct, la nivelul zonei de actiune urbana, astfel:
 Existenta infrastructurii (străzilor şi trotuarelor din centru)
 Oraşul arată bine in zona centru
 CondiŃii favorabile pentru ecoturism şi turismul de afaceri in zona centru
 Patrimoniu cultural de mare diver-sitate in zona de de centru (situri
arheologice, monumente istorice şi de arhitectură, muzee, case memoriale,
lăcaşe de cult)
o In general, in mod indirect, la nivelul municipiului, astfel:
 PercepŃie pozitivă în legătură cu spaŃii verzi şi parcuri publice
 Existenta infrastructurii (străzilor şi trotuarelor - o parte din periferie)
 Oraşul arată din ce în ce mai bine, surprinde plăcut prin acŃiuni: stadion, ştrand,
telegondolă, lumini ornamentale
 PercepŃie pozitivă în legătură cu nivelul redus de poluare
 Renume de oraş curat
 CondiŃii favorabile pentru ecoturism şi turismul de afaceri
 Patrimoniu cultural de mare diver-sitate (situri arheologice, monumente
istorice şi de arhitectură, muzee, case memoriale, lăcaşe de cult)
 PercepŃie pozitivă în legătură cu integrarea străinilor
 PercepŃie pozitivă în legătură cu mânăstiri, muzee şi biblioteci, cu amenajările
pentru practicarea sporturilor
 SatisfacŃie aproape unanimă din partea cetăŃenilor în legătură cu Piatra NeamŃ
– locaŃie atractivă pentru a locui, munci şi investi
Proiectul vine in continuarea/ se datoreaza efectului multiplicator al proiectelor mentionate
mai jos, realizate de catre municipalitate:
 Reabilitare strazi, trotuare, parcuri
 Telegondola
 Partie de schi, telescaun
 Anna SPA – cel mai modern complex de sanatate
 Strand municipal
 Baza hipica
 Stadion municipal
 Piata centrala
 Piata de flori
 Inlocuirea mobilierului stradal
 Reabilitarea fadatelor blocurilor
 Amenajarea traseelor de drumetie
 Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca
din municipiul Piatra Neamt - prin amenajari urbanistice, amenajari ale
circulatiilor pietonale si carosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane
Efectele multiplicatoare ale proiectului vor reprezenta baza pentru proiecte viitoare
propuse a se realiza de catre municipalitate:
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1. „Reabilitare, amenajare, modernizare, extindere si echipare a Liceului de
Arta „Victor Brauner”, municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt”
2.”Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare Şcoala cu clasele I- VIII nr.
1, municipiul Piatra NeamŃ, judeŃul NeamŃ”
3. „Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare Şcoala cu clasele I- VIII,
nr.10, municipiul Piatra NeamŃ, judeŃul NeamŃ”
4."Modernizarea, extinderea si echiparea Centrului de zi pentru prescolari Castani"
5. „Amenajarea traseelor de drumetie din vecinatatea municipiul Piatra NeamŃ”
6. „Restaurare si punere in valoare zona istorica si culturala curtea domneasca
din Piatra NeamŃ - prin reabilitarea, dotarea si punerea in valoare a siturilor si
cladirilor de patrimoniu: Muzeul de etnografie, Muzeul de arta, Teatrul
tineretului, Turnul clopotnita, Ruinele beciului si Ruinele zidului de incinta ale
Curtii domnesti si muzeul aferent”

Proiectul vine in intampinarea prioritatii „Reabilitarea si crearea de spatii verzi si zone
pietonale pentru petrecerea timpului liber, socializare si trafic turistic” prin activitatile
care se realizeaza:
 Amenajarea cadrului urban si istoric al Curtii Domnesti – Piata Libertatii prin
dalaje noi, spatii verzi, mobilier urban nou, iluminat ornamental, lucrari de
arta monumentala, marcare trasee turistice;
 Protejarea si valorificarea Parcului Tineretului prin lucrari noi (iluminat
ornamental, alei noi, scari noi);

Amplificarea pietii monumentale Stefan cel Mare cu o noua piata, extensie la
Piata Libertatii, creata prin coborarea circulatiei rutiere sub o dala urbana.
Aceasta dala va fi utilizata pentru amenajari de spatii verzi, dalaje fantini
decorative, elemente de arta decorativa, care sa amplifice importanta Bisericii
Sfantul Ioan, a Turnului lui Stefan cel Mare, Liceului Petru Rares a Muzeului de
Istorie, toate, elemente urbane componente a acestui spatiu realizat “la
nivel”;

Crearea de parcaje subterane pe doua nivele in zona pasajului rutier, dotate
cu scari de acces, ascensoare elevatoare;
 Valorificarea zonei prin iluminatul decorativ al parcului, zonelor urbane,
iluminatul stradal;

Amplificarea zonei muzeale prin amenajari de spatii verzi, mobilier urban in
zona Pietii Libertatii, a extensiei Pietii Libertatii si alte zone limitrofe
acestora;

Amenajarea intregului ansamblu de piete, parcuri, monumente istorice,
amenajari muzeale ca un traseu turistic si cultural.

Proiectul vine in mod direct in intampinarea obiectivului O1 al PIDU: Minimizarea
problemelor de circulabilitate si accesibilitate la nivelul zonei de actiune urbana pentru
eficientizarea accesibilitatii si interconectarii obiectivelor de interes turistic pana in 2015,
folosind rezultatele proiectului P1: „Crearea de spaŃii publice urbane în municipiul Piatra
NeamŃ, prin construirea unui pod şi a unei arii de parcări, în zona intersecŃiei PiaŃa Ştefan cel
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Mare, str. Orhei, bdul Dacia şi amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu”, astfel:
o prin proiectul P1 s-au creat premisele unei bune accesibilitati la nivel de infrastructura
rutiera (reabilitare strazi), iar
o proiectul P2 prin amplificarea pietii monumentale cu o noua piata, realizarea extensiei
pietei, amenajarii de spatii verzi, realizarii de dalaje fantini decorative, elemente de
arta decorativa, iluminat decorativ al parcurilor, iluminatul stradal, mobilier urban,
potenteaza efectul de oras in care cetatenii si turistii au asigurate conditiile de
acesibilitate si circulabilitate, datorate proiectului P1.
Proiectul vine in mod direct in intampinarea obiectivului O2 al PIDU: Cresterea gradului de
atractivitate a zonelor pietonale si de petrecere a timpului liber si a obiectivelor turistice
din zona de actiune urbana pentru comunitate, turisti si investitori, pana in 2015, astfel:
Rezultatele proiectului P1 sunt baza pentru proiectul P2, astfel:
o prin proiectul P1 s-au creat premisele unei bune accesibilitati la nivel de infrastructura
rutiera (reabilitare strazi), iar
o proiectul P2 prin amplificarea pietii monumentale cu o noua piata, realizarea extensiei
pietei, amenajarii de spatii verzi, realizarii de dalaje fantini decorative, elemente de
arta decorativa, iluminat decorativ al parcurilor, iluminatul stradal, mobilier urban,
potenteaza efectul de oras in care cetatenii si turistii au asigurate conditiile de
acesibilitate si circulabilitate, datorate proiectului P1 .
Atat la nivelul obiectivului O1 cat si la nivelul obiectivului O2, se folosesc masuri si strategii
de natura fizica pentru imbunatatirea mediului inconjuroator:
• Îmbunătătirea parcurilor, a spatiilor verzi si a spatiilor publice
• Crearea de parcuri si spatii publice
• Mai mult verde pe străzi
• Îmbunătătirea iluminatului reprezintă o modalitate simplă, dar eficace, pentru
îmbunătătirea sigurantei în zona respectivă
• Îmbunătătirea infrastructurii create accesibilitatea si, de asemenea, poate spori
siguranta străzilor
• Construirea de noi spatii de parcare care a ajuns să reprezinte o îmbunătătire majoră a
zonelor respective

•
•
•

La nivelul obiectivului O3 se folosesc masuri si strategii de natura fizica pentru
imbunatatirea sanatatii populatiei, schimbarii mentalitatii populatiei in sensul promovarii
mobilitatii ecologice, astfel: limitarea utilizării automobilelor particulare și promovarea
mersului pe jos și/sau pe bicicletă sunt vizate prin:
Asigurarea de parcări în zona de actiune urbana, așa fel încât spațiul public disponibil pe sosele
să devină mai mare;
Reducerea graduală a spațiilor de parcare pe străzi, în favoarea bicicletelor și a mersului pe
jos;
Monitorizarea spațiului public de parcare și desemnarea de echipe speciale de control;
Facilități suplimentare pentru circulația și parcarea bicicletelor.
Proiectul vine in mod indirect in intampinarea obiectivului O3 al PIDU: Eficientizarea
interventiei administratiei publice in rezolvarea problemelor comunitare in zona de actiune
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urbana pana in 2015, astfel: Proiectul P2 vine in completarea rezultatelor proiectul P1 iar
rezultatele acestora sunt baza pentru proiectul P3: „Reabilitarea şi modernizarea spaŃiilor din
strada Ştefan cel Mare nr.23 Piatra NeamŃ, pentru furnizarea unor servicii sociale”, astfel:
o prin proiectele P1, P2 s-au creat premisele unei bune accesibilitati la nivel de
infrastructura rutiera (reabilitare strazi) si pietonala (amplificarea pietii monumentale
cu o noua piata, realizarea extensiei pietei, iluminatul stradal), contribuind astfel al
caracterizarea zonei de acitune urbana ca fiind o zona sigura, cu accesibilitate ridicata,
in conditii civilizate, inlesnind astfel accesul catre toate institutiile de natura sociala
din zona de actiune urbana.
Proiectul prin satisfacerea premiselor date de obiectivul general al PIDU, anume „obiectivul
general al PIDU consta in crearea accesibilitatii si prezervarii mediului in zona de maxim
tranzit turistic a municipiului Piatra Neamt”, si prin sustinerea prioritatiii de dezvoltare
„Reabilitarea si crearea de spatii verzi si zone pietonale pentru petrecerea timpului liber,
socializare si trafic turistic”, se inscrie
o in mod direct in tema generala regenerare urbana, prin
 interventiile la nivel de infrastructura (amplificarea pietii monumentale cu o
noua piata, extensie piata, amenajari de spatii verzi, dalaje fantini decorative,
elemente de arta decorativa, iluminat decorativ ae parcurilor, iluminatul
stradal, mobilier urban) si
o

in mod indirect in tema generala dezvoltare economica prin
 crearea premiselor necesare atragerii investitorilor (in domeniul economic in
general si in domeniul turismului in special).

Proiectul sustine in mod direct realizarea obiectivul general al PIDU, anume „imbunatatirea
conditiilor de accesibilitate si preservare a mediului in zona de maxim tranzit turistic a
municipiului Piatra Neamt” si in mod indirect implementarea viziunii de dezvoltare a
municipiului promovata de STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA , respectiv „Viziunea de
dezvoltare a municipiului Piatra NeamŃ este de a deveni un oraş al soluŃiilor ecologice având
ca principal motor al dezvoltării în această direcŃie exploatarea potenŃialului turistic,
devenind un oraş în care este plăcut să locuieşti, să faci afaceri şi turism”.
Obiectivul general: reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Piatra Neamt, contribuind
astfel la imbunatatirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la cresterea calitatii vietii si la
crearea de noi locuri de munca.
Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Piatra Neamt prin amenajari
urbanistice, amenajari ale circulatiilor pietonale si carosabile - pasaj auto subteran, parcaje
subterane, in zona istorica si culturala Curtea Domneasca, pe parcursul a 56 luni, astfel:
- amenajarea cadrului urban si istoric al Curtii Domnesti – Piata Libertatii prin dalaje noi, spatii
verzi, mobilier urban nou, iluminat ornamental, lucrari de arta monumentala, marcare trasee
turistice;
- Protejarea si valorificarea Parcului Tineretului prin lucrari noi (iluminat ornamental, alei noi, scari
noi);
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Amplificarea pietii monumentale Stefan cel Mare cu o noua piata, extensie la Piata Libertatii,
creata prin coborarea circulatiei rutiere sub o dala urbana. Aceasta dala va fi utilizata pentru
amenajari de spatii verzi, dalaje fantini decorative, elemente de arta decorativa, care sa
amplifice importanta Bisericii Sfantul Ioan, a Turnului lui Stefan cel Mare, Liceului Petru Rares a
Muzeului de Istorie, toate, elemente urbane componente a acestui spatiu realizat “la nivel”;
Crearea de parcaje subterane pe doua nivele in zona pasajului rutier, dotate cu scari de acces,
ascensoare elevatoare;
Valorificarea zonei prin iluminatul decorativ al parcului, zonelor urbane, iluminatul stradal;
Amplificarea zonei muzeale prin amenajari de spatii verzi, mobilier urban in zona Pietii Libertatii,
a extensiei Pietii Libertatii si alte zone limitrofe acestora;
amenajarea intregului ansamblu de piete, parcuri, monumente istorice, amenajari muzeale ca un
traseu turistic si cultural.
ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
CU MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
Activitatea nr. 1 Realizarea Studiului de fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie
ACTIVITATI REALIZATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
CU MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
Activitatea nr. 1 Realizarea managementului de proiect
Activitatea nr. 2: Amenajari urbanistice si amenajari ale circulatiilor pietonale si
carosabile in zona Curtea Domneasca
Activitatea nr. 3 Publicitate si informare
Activitatea nr. 4. Monitorizarea si evaluarea proiectului
Indicatorii economici ai proiectului:
valoare investitie
valoare eligibila
26.390.121,00 ron
26.390.121,00 ron

valoare grant
26.390.121,00 ron

Scurta descriere a situatiei actuale a obiectivului de investitie:
In prezent zona studiată este compusă din :
a) Străzi carosabile, după cum urmează:
Strada Stefan cel Mare, pe o lungime de 220m, din dreptul Primariei Piatra NeamŃ şi până în dreptul
Hotelului Ceahlăul. Această stradă desparte Curtea Domneasca în 2 părŃi, de o parte situându-se
actuala PiaŃă Ştefan cel Mare unde sunt amplasate Biserica Sf. Ioan, Turnul lui Stefan cel Mare, Muzeul
de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie iar de cealaltă parte Muzeul CurŃii Domneşti (Hrubele
Domneşti), case de sec. XIX , Liceul Petru Rareş. Strada scindează zona istorică. De asemeni, această
stradă este insuficientă pentru a asigura fluxul actual de circulaŃie, iar forma şi modul de delimitare a
acesteia nu fac posibilă realizarea de parcaje pentru zona muzeală şi publică a pieŃei. Strada are un
prospect de 7,50m, fără a se asigura accese, parcaje.
Str.V.A. Urechia, pe o lungime de 55,0m, pe tronsonul dintre Muzeul de Artă şi Muzeul de Etnografie.
Aceasta stradă, cu prospect de 7,0m, a fost de curând amenajată, fiind utilizată pe sens unic, (pe
sensul “spre” str. Ştefan cel Mare) una din benzi fiind utilizată pentru parcare.

16

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
URBAN
- CURTEA DOMNEASCA -

PIATRA
NEAMT

b) PieŃe Publice
PiaŃa LibertăŃii (Ştefan cel Mare) se prezintă sub forma unei platforme dalate, ce este situată la vest
faŃă de Biserica Sf. Ioan. Platforma, are dimensiunile aproximative,în plan, de 70,50mx 38,0m cu
următoarea configurare urbană : este marginita la vest de Muzeul de Artă şi Muzeul de Etnografie, la
est de Parcul Tineretului şi Biserica Sf.Ioan. PiaŃa este concepută pe platforma medie a BistriŃei, la o
cota medie de 328,0 (în cote absolute), deschisă spre sud, spre BistriŃa şi având ca volum de contact
acoperişul Teatrului Tineretului. Acesta are faŃada principală spre str. Alexandru cel Bun. Clădirea
teatrului este situată la nivelul acestei străzi, cu cca. 10m mai jos decît cota PieŃii LibertăŃii. Spre
nord, piaŃa este deschisă spre peisaj, relieful urcînd cu o pantă de cca 5-6% până la str D. Ernici, iar
de la această stradă, terenul urca cu o pantă de 30-50%. Ca volume de contact ale delimitării spaŃiului
urban sunt Liceul Petru Rareş şi clădiri mai vechi ale Primăriei, construcŃii P+2 ce nu depăşesc linia
zidului de sprijin de la strada D. Ernici. Subliniem că această stradă delimitează spaŃiul urban al zonei
centrale şi a zonei istorice.
Practic, piaŃa are limita nordică la strada Stefan cel Mare, dar vizual se comunică cu zona situată la
nord faŃă de aceasta, până la str. D. Ernici.
PiaŃa este un loc pentru spectacole şi de adunare publică, în suprafaŃă de 3469,5mp. Din anul 2007
piaŃa a fost dalată cu piatră naturală, pentru circuaŃia pietonală. Accesul pe această dală pietonală se
realizează din str. V.A.Urechia şi din strada Stefan cel Mare. SpaŃiul urban este unul valoros, frumos
conturat urban, ce evidenŃiază monumentele din zonă.

c) Parcuri spaŃii verzi
Parcul Tineretului, cuprins intre Biserica Sf. Ioan, Hotel Ceahlăul, str. Stefan cel Mare şi strada
Alexandru cel Bun, se intinde pe o suprafaŃă de 11.550mp. Acest parc este amenajat pe teren în pantă,
fiind realizat cu alei “in pieptene”, ziduri de sprijin rustice sau chiar cu evidenŃierea unor ziduri
originale din vechea cetate domnească, a unor vestigii arheologice. Parcul este decorat cu statui,
fântînă arteziană, amenajări peisagistice, florale valoroase, chioşcuri din lemn decorative, alte
elemente cu deosebită valoare urbană. In ideea intervenŃiei, în cadrul terenului cu această destinaŃie
este necesară conservarea, protejarea acestui spaŃiu urban.
In toata aceasta zonă descrisa sunt necesare lucrări noi pentru puncerea in valoare a monumentelor,
vestigiilorarheologice crearea unui cadru urban, civic unitar pentru acestea.
Scurta descriere a solutiilor tehnice:
a. Amplificarea pieŃii monumentale a LibertăŃii cu extensie PiaŃa LibertăŃii, creată prin coborârea
circulatiei rutiere sub o dală urbană. Utilizarea acestei dale pentru amenajari de spaŃii verzi, dalaje,
fântîni decorative, elemente de artă decorativă, care să amplifice importanŃa Bisericii Sf.Ioan, a
Turnului, Liceului P.Rareş şi a Muzeului de Istorie, toate elemente urbane, componente a acestui spaŃiu
realizat “la nivel”.
Crearea de parcaje subterane pe două nivele în zona pasajului rutier, dotate cu scări de acces,
ascensoare elevatoare.
Se propune coborârea circulaŃiei carosbile la o cotă amenajată cu cca 3,0m faŃă de cota actuală,
racordând în acelas timp dala pietonala a PieŃei Libertătii cu o dală pietonală nouă la nivelul acesteia,
dală care ar unifica circulaŃia pietonală la monumentele din zonă. CirculaŃia carosabilă de acces şi
parcare va fi realizată la o cotă cu 5,50m sub cota pieŃelor publice astfel amenajate.
CapacităŃile acestui obiectiv sunt după cum urmează:
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Ac= 2.246,0mp, Ad = 2246,0mp, din care scări, escalatoare =52,0mp, gr.sanitar = 68,0mp, punct
turistic, magazin bilete, amintiri =46,0mp.
Se utilizează o incintă închisă spre sud, bordată de zid de sprijin. Stâlpii pe direcŃia est-vest sunt pozaŃi
la distanŃa de 9,0m, iar pe direcŃia căii de rulare se realizează o deschidere de 9,0m şi una de 18,0m.
Zona de pasaj rutier este delimitată faŃă de zona de parcaj printr-un rost seismic. Rostul seismic
marchează şi schimbarea direcŃiei exelor stâlpilor pentru amplasarea parcajelor. Acestea sunt
amplasate la un unghi de 68 gr. faŃă de direcŃia str. Ştefan cel Mare. Acest unghi este acelaşi pe care îl
face strada faŃă de aliniamentul Liceului P.Rareş.
InălŃimea din placă în placă este de 5,50m, iar înăltimea liberă sub grinzi este de 4,50m, respectiv
4,20m.
Parcajele se realizează cu accesul şi ieşirea în pasajul carosabil. Acestea sunt realizate pe 2 nivele, cu
acces pe sensul dinspre est şi ieşirea din parcaje spre Primărie(spre vest). Dala parcajelor are
dimensiunile în plan de 32,50m x 47,0m. Structura se realizează cu stâlpi şi grinzi prefabricate pe trama
de 9,0m x 9,0m. În extermitatea vestică şi estică se realizează deschideri de câte 6,0m. Parcajele se
realizează pe 2 nivele, cu acces si evacuare prin rampe cu pante de 15%. La fiecare nivel se realizează
câte 32 parcaje, în total 64 parcaje. In cadrul zonei de parcaje sunt amplasate cabine pază acces
control şi o centrală de ventilaŃie condiŃionare. Plata şi accesul se vor face cu sistem de control-plata,
bariere automate. InălŃimea liberă a fiecărui nivel este de 2,40m. InălŃimea din placă în placă a unui
nivel este de3,50m.
Capacitatea parcaj etajat creat se prezintă mai jos:
Ac= 1758,0mp, Ad = 3516,0mp, din care: scări, ascensoare =60,0mp, sp. Supraveghere = 40,0mp, sp.
tehnice centrala de ventilaŃie =65,0mp.
b. Protejarea si valorificarea parcului Tineretului ( lucrari noi in parcul Tineretului);
Parcul Tineretului este un perimetru bine definit în cadrul zonei centrale a municipiului P. NeamŃ care
are rezolvate deosebit de bine problemele de amenajări alei, spaŃii verzi, fântîni decorative,
pavilioane, punerea în valoare a unor vestigii.
In cadrul lucrărilor de amenajare a zonei monumentelor dintre str. Alexandru cel Bun, Ernici, între
Primarie şi Hotel, se prevede protejarea acestui spaŃiu verde pe timpul executiei lucrărilor .
Se prevede realizarea unor alei noi de racord cu dala urbana şi pasajul, executarea de amenajari spatii
verzi pe zonele de racord cu dala urbana ce se executa
c. Iluminatul spaŃiilor publice
La crearea unui confort urban va contribui iluminatul decorativ al spaŃiilor pietonale şi a spaŃiilor verzi.
Pentru iluminatul spaŃiilor pietonale se vor utiliza corpuri de iluminat decorative cu înălŃimea de 3,0 m
precum şi corpuri de iluminat pitice, cu înălŃimea de 60cm, montate în spaŃiile verzi. Pentru iluminarea
spaŃiilor verzi se vor mai utiliza spoturi pentru exterior cu lumina albă sau colorată, montate pentru a
evidenŃia anumite grupaje peisagistice, fântînile decorative, lucrări de artă monumentală.
Se mai prevăd corpuri pentru iluminatul stradal, pentru completarea iluminatului la str.Ştefan cel Mare
şi în pasajul rutier. Se prevăd:
- Iluminat ornamental al pieŃelor LibertăŃii şi Extensie a PieŃii LibertăŃii, al spaŃiilor verzi, in parc total 50 corpuri de iluminat;
- Iluminat stradal al str.Stefan cel Mare şi în zona pasajului rutier - 20 buc.
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d. Amenajari urbane
In cadrul acestui capitol sunt cuprinse:
Dalaje pietonale, scări acces , rampe
Se vor realiza dalaje noi, pe alt sistem, durabil pentru PiaŃa LibertăŃii si extensie PiaŃa Libertătii. Se
vor realiza scări de acces, rampe, în special scările care asigură accesul din str. Alexandru cel Bun în
PiaŃa LibertăŃii.
Scări acces din zona Teatrului Tineretului
Se vor realiza scari acces si rampe din zonele cu amenajari spatii verzide linga Teatrul Tineretului : S =
337,0mp;
Dalaje pietonale a unor zone necarosabile din PiaŃa LibertăŃii şi extensie PiaŃa LibertăŃii.
Se vor realiza straturi suport şi dale pietonale din piatră naturală, borduri speciale de delimitare a
zonelor, inserŃii decorative la nivelul dalajelor.
S = 2260,0mp.
Rezolvare accese, trepte noi, planuri înclinate, rampe
Realizarea de trepte acces din beton cu finisaj piatră naturală, planuri înclinate pe suport din beton şi
finisaj piatră naturală, borduri de delimitare, balustrade decorative din fier forjat, in zona nordica a
Pietii libertatii dinspre primarie si dinspre Liceul P.Rareş
S = 200mp.
Dalaj din PiaŃa LibertăŃii pentru circulaŃie accidental carosabilă
Se va realiza infrastructura dalaj pentru suportul rutier, înlocuire dale existente cu dale carosabile din
piatră naturală.
S = 3000,0 mp.
e. SpaŃii verzi, obiecte de mobilier urban pentru punerea în valoare a monumentelor din zona
studiată
Pentru punerea în valoare a monumentelor sunt preconizate realizarea de noi zone cu spaŃii verzi
incluzînd realizarea aleilor, jardinierelor, înierbare, plantaŃii decorative, montare obiecte de artă.
SuprafeŃele luate în calcul sunt cele ce delimitează spaŃiile din apropierea monumentelor, pe care le
vom restaura in cadrul altor proiecte sau a altor monumente din zonă şi anume:
- Linga Teatrul Tineretului S= 300,0mp, în zona Liceului P.Rareş S= 450,0mp, în zona Bisericii Sf.Ioan =
300,0mp. MenŃionam ca aceste elemente sunt necesare, fie pentru racordul cu pasajul şi dala urbana,
fie pentru amenajarea unor zone ce nu sunt salubre (lânga Teatrul Tineretului )
Extensie PiaŃa LibertăŃii ca piaŃă nou creată va avea nevoie de agrementarea cu plantaŃii, mobilier
urban ( bănci, sculptură, buvete şi doua fântâni arteziene). SuprafaŃa luată în calcul pentru agremetare
este de 2535,0mp.
SpaŃii verzi , obiecte de mobilier urban din zona PieŃii LibertăŃii
Pentru aceasta piaŃă existentă se vor realiza jardiniere, plantaŃii decorative. S = 3469,5 mp.
Se prevăd de asemeni spaŃii verzi, obiecte de mobilier urban pentru zonele de racord a pasajului rutier
cu elementele existente pe teren, pentru o suprafaŃă de 400,0mp. Pe aceste zone se vor monta
jardiniere, în zidurile de sprijin vor fi incluse elemente decorative, plantaŃii decorative în jardiniere,
pe teren în pantă, taluzuri .
S = 400,0 mp.
f. Reclame, indicatoare
Pentru realizarea unui confort urban, precum şi pentru posibilitatea funcŃionării celor 2 pieŃe ce
aparŃin CurŃii Domneşti ca un mare muzeu în aer liber, vor fi montate indicatoare. Acestea pot fi
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grupate în indicatoare rutiere pentru acces parcare etc, indicatoare de direcŃionare spre diverse
obiective turistice sau publice, un indicator mare cu speaker cu harta zonei şi diversele obiective ale
zonei, indicatoare la fiecare obiectiv turistic, cu speaker. In total sunt cuprinse 6 indicatoare rutiere, 1
indicator cu harta zonei dotat cu speaker, 7 inicatoare cu speak - cartela pentru 7 monumente din
zonă, 6 indicatoare pentru direcŃionare spre obiective publice şi muzee.
Indicatorii fizici ai proiectului:
studiu geotehnic realizat
ridicare topografica realizata
Studiu de trafic
Studiu de Fezabilitate intocmit
Proiect tehnic de Executie realizat
autorizatie de construire obtinuta
persoane in Unitatea de Implementare a Proiectului
Unitate de Implementare a proiectului
furnizor de servicii de management de proiect contractat
furnizor de lucrari constructie pasaj rutier si parcaje rutiere pe doua nivele in zona Curtea Domneasca
Inspector de santier contractat
pasaj rutier construit
scari, escalatoare amenajate
grup sanitar construit
punct turistic, magazin bilete construit
parcaj rutier pe doua nivele construit
scari, ascensoare amenajate
spatiu supraveghere construit
spatiu tehnic centrala ventilatie construit
dalaj din Piata Libertatii pentru circulatie carosabila construit
trepte noi, planuri inclinate, rampe in zona de Nordica amenajate
dalaje pietonale construite
scari acces din zona Teatrului Tineretului, rampe amenajate
spatii verzi, obiecte de mobilier urban linga Teatrul Tineretului amenajate
spatii verzi, obiecte de mobilier urban in zona Liceului Petru Rares amenajate
spatii verzi, obiecte de mobilier urban in zona Bisericii Sfantul Ioan amenajate
elemente necesare, pentru racordul cu pasajul si dala urbana respectiv pentru amenajarea unor zone
ce nu sunt salubre langa Teatrul Tineretului amenajate
spatii verzi, obiecte de mobilier urban extensie Piata Libertatii amenajate
spatii verzi, obiecte de mobilier urban din zona Pietii Libertatii amenajate
spatii verzi, obiecte de mobilier urban din zonele de racord ale pasajului rutier amenajate
indicatoare rutiere montate
indicator cu harta zonei dotat cu speaker montat
indicatoare cu speak – cartel montat
indicatoare pentru directionare spre obiective publice si muzee montate
corpuri de iluminat architectural piata Libertatii si extensie a Pietii Libertatii, spatii verzi montate
Corpuri de iluminat stradal pe str.Stefan cel Mare si in zona pasajului rutier montate
Pliante
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Afise
Insertie ziar local
Insertie spot radio local
Mapa prezentare
Conferinta de presa
Banner
Panou
Placa comemorativa
Autocolante
Pagina web
raport de audit efectuat
Rezultate induse (indirecte) - efectele pe termen mediu si lung
Imbunatatirea infrastructurii urbane a municipiului Piatra Neamt
Cresterea standardelor de calitate a spatiilor de acces la situri arheologice, spatii verzi amenajate si
cladiri monumente istorice de tipul Ansamblului Curtea Domneasca
8 locuri de munca create in faza de operare
cresterea gradului de protectie a persoanelor cu dizabilitati prin amenajarea unor modalitati speciale
de acces la parcaje si dala urbana - ascensoare si escalatoare ce sunt utilate si pentru persoanele cu
handicap
cresterea ponderii alocate spatiilor verzi in zona centrala a municipiului Piatra Neamt cu inca 650 mp
din spatiul total existent in zona Curtea Domneasca
Locuri de munca mentinute la finalul implementarii proiectului
Cresterea eficientei activitatilor economice atat in municipiul Piatra Neamt, cat si in Regiunea de
dezvoltare Nord – Est
Cresterea economica a municipiului Piatra Neamt
Reducerea utilizarii resurselor naturale epuizabile
Valorificarea potentialului turistic si a patrimoniului cultural-istoric din municipiul Piatra Neamt si din
judetul Neamt, in special si din Regiunea de Nord Est in general

21

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
URBAN
- CURTEA DOMNEASCA -

PIATRA
NEAMT

Durata de implementare a proiectului: 56 luni.

PP33:: „„RReeaabbiilliittaarreeaa şşii m
mooddeerrnniizzaarreeaa ssppaaŃŃiiiilloorr ddiinn ssttrraaddaa ŞŞtteeffaann cceell M
Maarree nnrr..2233
PPiiaattrraa N
Neeaam
mŃŃ,, ppeennttrruu ffuurrnniizzaarreeaa uunnoorr sseerrvviicciiii ssoocciiaallee””
Proiectul vine in intampinarea nevoilor bine definite la nivel de zona de actiune urbana si
municipiu, prin crearea/ reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii urbane (reabilitare
strazi, trotuare);
o In special, in mod direct, la nivelul zonei de actiune urbana, proiectul satisface
urmatoarele nevoi, ca si efect direct al implementarii acestuia:
 Lipsa unor unităŃi spitaliceşti cu caracter socio – medical;
 Fonduri disponibile pentru proiecte care au ca Ńintă populaŃia rromă şi alte
grupuri defavorizate
o

In general, in mod indirect, la nivelul municipiului, proiectul satisface urmatoarele
nevoi, ca si efect indirect al implementarii acestuia
 ExistenŃa unor cartiere sărace în apropierea zonei centrale a oraşului ; Nivelul
scăzut de trai şi de capacitate de plată a facturilor de servicii al unui segment
important al populaŃiei, mai ales în Dărmăneşti şi MărăŃei;
 Implicarea insuficientă a cultelor religioase în rezolvarea problemelor sociale;
 Centrul de Îngrijiri Comunitare și Centrul de Plasament din zona centrală sunt
sub standardele moderne, ca infrastructură și servicii;

Proiectul rezulta ca implicit din potentialul de dezvoltare identificat
o In special, in mod direct, la nivelul zonei de actiune urbana, astfel:
 PercepŃie uşor pozitivă în legătură cu serviciile oferite de administraŃia publică:
sociale si administrative;
o In general, in mod indirect, la nivelul municipiului, astfel:
 Activitate imobiliară intensă, numeroase locuinŃe date în folosinŃă în ultimii
ani, alte sute aflate în lucru;
 Dezvoltarea sectorului imobiliar.
 ExistenŃa unui centru de geriatrie cu servicii diversificate şi dezvoltate la
standarde nationale
Proiectul vine in continuarea/ se datoreaza efectului multiplicator al proiectelor mentionate
mai jos, realizate de catre municipalitate:
 Reabilitare strazi, trotuare, parcuri
 Telegondola
 Partie de schi, telescaun
 Anna SPA – cel mai modern complex de sanatate
 Strand municipal
 Baza hipica
 Stadion municipal
 Piata centrala
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Piata de flori
Inlocuirea mobilierului stradal
Reabilitarea fadatelor blocurilor
Amenajarea traseelor de drumetie
Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca
din municipiul Piatra Neamt - prin amenajari urbanistice, amenajari ale
circulatiilor pietonale si carosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane

Efectele multiplicatoare ale proiectului vor reprezenta baza pentru proiecte viitoare
propuse a se realiza de catre municipalitate:
 1. „Reabilitare, amenajare, modernizare, extindere si echipare a Liceului de
Arta „Victor Brauner”, municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt”
 2.”Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare Şcoala cu clasele I- VIII nr.
1, municipiul Piatra NeamŃ, judeŃul NeamŃ”
 3. „Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare Şcoala cu clasele I- VIII,
nr.10, municipiul Piatra NeamŃ, judeŃul NeamŃ”
 4."Modernizarea, extinderea si echiparea Centrului de zi pentru prescolari Castani"
 5. „Amenajarea traseelor de drumetie din vecinatatea municipiul Piatra NeamŃ”
 6. „Restaurare si punere in valoare zona istorica si culturala curtea domneasca
din Piatra NeamŃ - prin reabilitarea, dotarea si punerea in valoare a siturilor si
cladirilor de patrimoniu: Muzeul de etnografie, Muzeul de arta, Teatrul
tineretului, Turnul clopotnita, Ruinele beciului si Ruinele zidului de incinta ale
Curtii domnesti si muzeul aferent”
Proiectul vine in intampinarea prioritatii „Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele
adulte defavorizate in vederea sustinerii dezvoltarii comunitare din zona de actiune
urbana” prin activitatile care se realizeaza:
 dezvoltarea şi consolidarea unui centru de servicii sociale specializate pentru
asistenŃă şi sprijin în vederea asigurării unei vieŃi active şi autonome pentru
persoanele vîrstnice, precum şi servicii de îngrijire pentru adulŃii dependenti

Proiectul vine in mod indirect in intampinarea obiectivului O3 al PIDU: Eficientizarea
interventiei administratiei publice in rezolvarea problemelor comunitare in zona de actiune
urbana pana in 2015, prin reducerea indicelui de institutionalizare a persoanelor de varsta alll-a cu nevoi prin oferirea unor servicii alternative care pot fi asigurate la domiciliu, asigurand
confortul clientului cat si indirect, o modalitate de reducere a cheltuielilor de catre unitatile
sanitare din oras.
Proiectul prin satisfacerea premiselor date de obiectivul general al PIDU, anume „obiectivul
general al PIDU consta in imbunatatirea conditiilor de accesibilitate si preservare a
mediului in zona de maxim tranzit turistic a municipiului Piatra Neamt”, si prin sustinerea
prioritatiii de dezvoltare „Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele adulte
defavorizate in vederea sustinerii dezvoltarii comunitare din zona de actiune urbana”, se
inscrie
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in mod direct in tema generala resurse umane, prin
 reabilitarea si modernizarea spatiilor aferente unui centrul social

Proiectul sustine in mod direct realizarea obiectivul general al PIDU, anume „imbunatatirea
conditiilor de accesibilitate si preservare a mediului in zona de maxim tranzit turistic a
municipiului Piatra Neamt” si in mod indirect implementarea viziunii de dezvoltare a
municipiului promovata de STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA , respectiv „Viziunea de
dezvoltare a municipiului Piatra NeamŃ este de a deveni un oraş al soluŃiilor ecologice având
ca principal motor al dezvoltării în această direcŃie exploatarea potenŃialului turistic,
devenind un oraş în care este plăcut să locuieşti, să faci afaceri şi turism”.
Indicatorii economici ai proiectului:
Surse de finanŃare

Valoare
(RON)

Valoarea totală a proiectului, din care:

2.900.790,00

Valoarea eligibilă a proiectului

2.900.790,00

Valoarea neeligibilă a proiectului

0,00

Scurta descriere a situatiei actuale a obiectivului de investitie:
Obiectivul de investitii situat in intravilanul municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 23
se compune din doua corpuri de cladire Corp A si Corp B.
CORP A - cu regimul de inaltime parter are planul de forma cvasi-rectangulara avand corpul
central avansat fata de aripile laterale. Dimensiunile generale in plan sunt de 54,65 x 28,40 (m x m).
Cladirii initiale i-au fost alipite cateva spatii pentru a putea rezolva pe viitor nevoia unui loc de
depozitare si de amplasare a unei centrale termice.
Regimul de inaltime al constructiei este parter, avand in zona axelor 1 - 4/D - G, un subsol tip
beci partial cu dimensiunile 5,10 x 12,05 m, putand fi utilizat ca spatiu de depozitare.
Inaltimea utila a parterului la intrados planseu este H = 3,60 m; inaltimea maxima la coama este
Hmax = 10,65 m.
Din punct de vedere structural, cladirea existenta are urmatoarea alcatuire:
- fundatii continue din piatra, cu latimi aproximative de 40 cm, 55 cm si 70 cm;
- peretii subsolului partial sunt realizati din zidarie de piatra;
- planseul peste subsol este realizat din zidarie de piatra in forma de bolta;
- structura de rezistenta este realizata din zidarie portanta de caramida plina cu grosimi de 56
cm pentru zidurile exterioare, 28 cm si 42 cm pentru zidurile interioare, exclusiv tencuiala,
fara centuri si stalpisori din beton armat;
- planseu peste parter din material lemnos;
- sarpanta de lemn cu invelitoare din tabla zincata.
CORP B - cu regimul de inaltime parter este prevazut cu un singur acces amplasat central pe
fatada principala a cladirii.

24

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
URBAN
- CURTEA DOMNEASCA -

PIATRA
NEAMT

Cladirea are forma dreptunghiulara in plan cu laturile de 26,45 x 9,25 (m x m).
Din punct de vedere structural, cladirea existenta are urmatoarea alcatuire:
- fundatii continue din piatra;
- pereti structurali din zidarie de caramida plina cu grosimi de 28 cm, 42 cm si 56 cm, exclusiv
tencuiala, fara centuri si stalpisori din beton armat;
- planseu din material lemnos;
- sarpanta de lemn cu invelitoare din tabla zincata.
Scurta descriere a solutiilor tehnice:
Prin tema de proiectare se propun modificari din punct de vedere functional care constau in:
- recompartimentari ale spatiilor existente, obtinandu-se 2 cabinete de spihologie, 2 saloane
pentru observatii pacienti, 2 cabinete medicale, 2 sali terapie ocupationala, o sala de tratament si o
sala multifunctionala;
- realizarea unui grup sanitar pe sexe pentru public amplasate in corpul central al cladirii;
- in corpul laterala dreapata se vor realiza vestiarele pentru personal;
- realizarea unui bazin de terapie prin apa (hidroterapie) care ar grabi miraculos vindecarea sau
ameliorarea multor afectiuni neuromotorii, venind in completarea tratamentului din sala de recuperare
(kinetoterapie, masaj, reflexoterapie);
- realizarea unor vestiare pentru publicul utilizator al bazinelor de apa; atat bazinele cat si
vestiarele vor fi realizate in aripa laterala stanga a cladirii.
Pentru a realiza cele enumerate mai sus sunt necesare compartimentari noi, unele goluri se vor
inchide si vor fi portiuni de zidarie si compartimentari ce se vor dezafecta.
Ambele corpuri vor fi placate pe exterior cu polistiren de 10 cm grosime pentru asigurarea unei
mai bune izolatii termice si limitarea pierderilor de caldura. Deasemeni tamplaria exterioara va fi
inlocuita in intregime, la fel si cea interioara.
Astfel solutioneaza problemele sociale si medicale cu care se confrunta municipiul Piatra
Neamt, intr-un interval de scurt redus si la costuri minime.

Indicatorii fizici ai proiectului:
INDICATORI

Număr corpuri de clădire reabilitate şi
modernizate

Valoare la începutul perioadei
de implementare
Rezultate imediate(directe)
0

Valoare la sfârşitul perioadei
de implementare
2 corpuri de clădire reabilitate
şi modernizate

Rezultate induse(indirecte)
Beneficiarii serviciilor sociale
Persoane care beneficiază de servicii
de îngrijire social-medicală de natură
socială
Persoane care beneficiază de servicii

80 persoane/lună

100 persoane/lună

la domiciliu-150 persoane/lună

la domiciliu-200 persoane/lună
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Persoane care beneficiază de servicii
de îngrijire social-medicală de natura
serviciilor conexe

la centru-3500 persoane/an
- 350 persoane care beneficiază
de recuperare neuromotorie
-120 persoane cu demenŃă
Alzheimer
şi
tulburări
de
memorie cuprinşi în servicii de
recuperare în regim de 4 ore/zi
-900 persoane/an cu servicii de
prevenire şi depistare a
tulburărilor de memorie

Persoane care beneficiază de
serviciile sociale oferite în spaŃiile
reabilitate, din care: copii, vîrstnici,
bărbaŃi, femei, persoane de etnie
rromă, persoane cu dizabilităŃi

- 56% femei din total beneficiari
-44% bărbaŃi din total beneficiari
-7% persoane de etnie rromă din
total beneficiari
-36% persoane cu dizabilităŃi din
total beneficiari

Persoane care beneficiază de
serviciile sociale, pe grupe de vârstă
Crearea de locuri de muncă
Locuri de muncă nou create total

-peste 60 de ani- 55% din totalul
beneficiarilor
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la centru-4000 persoane/an
-400 persoane care beneficiază
de recuperare neuromotorie
-150 persoane cu demenŃă
Alzheimer şi tulburări de
memorie cuprinşi în servicii de
recuperare în regim de 4 ore/zi
-300 aparŃinători/an incluşi în
programe
de
educaŃie,
consiliere
-1000 persoane/an cu servicii
de prevenire şi depistare a
tulburărilor de memorie
-60% femei din total beneficiari
- 40% bărbaŃi din total
beneficiari
- 10% persoane de etnie rromă
din total beneficiari
- 40% persoane cu dizabilităŃi
din total beneficiari
-peste 60 de ani-60% din
totalul beneficiarilor

27 persoane
30 persoane

Durata de implementare a proiectului: 24 luni.
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Anexa 1 – Lista proiectelor individuale
Perioada
implementare
Nr.
crt.

(1)

1

2

Denumire proiect

(2)
Crearea de spaŃii
publice urbane în
municipiul
Piatra
NeamŃ,
prin
construirea
unui
pod şi a unei arii de
parcări, în zona
intersecŃiei
PiaŃa
Ştefan cel Mare,
str. Orhei, bdul
Dacia
şi
amenajarea
complexă
a
pârâului Cuejdiu
Fluidizarea
traficului
pentru
decongestionarea
zonei centrale a
orasului
Piatra

Solicitant

1

(3)

Obiectiv
activităŃi
propuse

(4)

de

şi
Anul
începerii

Anul
finalizării

(5)

(6)

Municipul
Piatra
Neamt

Municipul
Piatra
Neamt

1

Buget proiect
Valoare
nerambursabilă
solicitată
2
(VNS)
(lei)
(7)

ContribuŃie
proprie
costuri
eligibile
3
(CPCE) (lei)
(8)

41.275.522,00
ron

CPCE1

CN1

VNS2

CPCE2

CN2

Costuri
neeligibile
4
(CN) (lei)

Total (lei)

(9)

(10)=(7)+(8)+(9)

Informaţiile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru
respectiv la secţiunea 1 – Informaţii privind solicitantul
2
Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru
respectiv
3
Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru
respectiv
4
Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru
respectiv
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3

4

Neamt
Restaurarea
si
punerea in valoare
a zonei istorice si
culturale - Curtea
Domnească,
în
municipiul
Piatra
Neamt
prin
amenajari
urbanistice,
amenajări
ale
circulaŃiilor
pietonale
şi
carosabile – Pasaj
auto
subteran,
parcaje subterane
Reabilitarea
şi
modernizarea
spaŃiilor din strada
Ştefan cel Mare
nr.23 Piatra NeamŃ,
pentru furnizarea
unor servicii sociale
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Municipul
Piatra
Neamt

…

…

…

Municipul
Piatra
Neamt

VNSn

CPCEn

CNn

VNSt=
VNS1+
VNS2+…+ VNSn

CPCEt=
CPCE1+
CPCE2+…+
CPCEn

CNt= CN1+
CN2+…+
CNn

Sub-total 1 (buget proiecte)
Costuri implementare Plan integrat5
TOTAL

5

Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat, precum cele legate de echipa
de management al PIDU. Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional
Regional, trebuind să fie asigurate de către promotorul/promotorii PIDU
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IIIIII..22.. H
Haarrttaa zzoonneeii ddee aaccŃŃiiuunnee uurrbbaannăă,, ccuu llooccaalliizzaarreeaa
pprrooiieecctteelloorr iinnddiivviidduuaallee ccoom
mppoonneennttee aallee PPllaannuulluuii
Prezentam hartile urmatoare:
1. Plan Urbanistic General
2. Plan Urbanistic General cu evidentierea zonei de actiune urbana
3. Plan Urbanistic General cu evidentierea investitiilor propuse prin proiectele individuale descrise
anterior
4. Alte planuri
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IIIIII..33.. M
Maannaaggeem
meennttuull iim
mpplleem
meennttăărriiii ppllaannuulluuii iinntteeggrraatt
((ddeessccrriieerreeaa ssttrruuccttuurriiii ccaarree aassiigguurrăă m
maannaaggeem
meennttuull
iim
mpplleem
meennttăărriiii ppllaannuulluuii;; ddeessccrriieerreeaa rreellaaŃŃiiiilloorr ooppeerraaŃŃiioonnaallee şşii,,
ddaaccăă eessttee ccaazzuull,, iinntteerr--iinnssttiittuuŃŃiioonnaallee,, m
moonniittoorriizzaarreeaa
iim
mpplleem
meennttăărriiii,, rraappoorrttaarreeaa eettcc..))

Managementul implementarii planului integrat va fi asigurat de catre o echipa de management din
partea beneficiarului, respectiv o unitate de implementare a acestuia, numita in continuare UIP
PIDU.
Acest UIP PIDU va functiona in cadrul Directiei Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul
Primariei Municipiului Piatra Neamt.
Echipa UIP PIDU este formata din:
1.Manager PIDU – Lucica Popîrda
2.Manager Adjunct PIDU – Olimpia Adam
3.Responsabil Tehnic – Marius Grigorică
4.Responsabil Tehnic – Florin Băluşescu
5.Responsabil Financiar – Alina Claudia Diaconu
6.Responsabil Financiar – Alexandru Vasiliu
7.Responsabil Juridic – Ştefan Căpitanu
8.Responsabil AchiziŃii Publice – Carmen Buliga
9.Responsabil RelaŃii Publice – Ioana Gheorghieş
10. Responsabil Managementul CalităŃii – Nicoleta Porubin

Echipa UIP PIDU face parte integranta din Directia de Implementare proiecte din cadrul Primariei
Municipiului Piatra Neamt.
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Organigrama echipei UIP PIDU este prezentata mai jos :

Lucica Popirda
Manager PIDU

Olimpia Adam
Manager Adjunct PIDU

Marius Grigorica
Responsabil Tehnic

Alina Claudia Diaconu
Responsabil Financiar

Florin Balusescu
Responsabil Tehnic

Alexandru Vasiliu
Responsabil Financiar

Capitanu Stefan
Consilier Juridic

Nicoleta Porubin
Responsabil
Managementul Calităţii

Buliga Carmen
Responsabil Achizitii publice

Ioana Gheorghieş Responsabil Relaţii
Publice
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Schema relatiilor intra – institutionale, respectiv integrarea organigramei de mai sus in organigrama primariei.
Organigrama Primariei:
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Pentru a se pune in evidenta modul de interrelationare dintre principalii responsabili cu
implementarea corecta si coerenta a Planului Integrat, prezentam, mai jos, schema relatiilor
inter si intra – institutionale, respectiv relatia dintre UIP si:
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Autoritățțile publice locale sunt întotdeauna implicate în acțiunile ce vizează dezvoltarea
comunității urbane. De fiecare dată însă este nevoie și de participarea altor “actori”, ceea ce
conduce în mod automat la necesitatea asigurării unei bune colaborări între toți cei implicați, așa
fel încât forțele implicate, ca și capacitățile și fondurile existente, să fie în mod optim utilizate.
Responsabilitățile privind planificarea urbană trebuie adeseori împărțite de autoritățile publice
locale cu autorităților guvernamentale de la alte niveluri. În acest context, o bună colaborare în
plan vertical este esențială.
Investitorii sau potențialii investitori reprezintă un al doilea grup major de “actori”.
Cel de-al treilea grup de “actori”, ca importanță, sunt locuitorii/rezidențții din zona urbană
vizată. Aceștia pot fi implicați în mai multe moduri, cum ar fi:
în cadrul unor întâlniri publice organizate pentru discutarea diferitelor alternative de
planificare;
în cadrul unor grupuri de lucru stabilite pentru realizarea anumitor lucrări;
ca și membri ai comitetelor de luare a deciziilor;
în procesele de luare a deciziei cu privire la modul în care bugetele disponibile sunt alocate
în cadrul zonelor urbane vizate.
De cele mai multe ori, implicarea cetățenilor s-a dovedit a fi un factor esențial de succes, chiar
dacă, în același timp, aceasta s-a dovedit a fi și mare consumatoare de timp. Implicarea cetățenilor
este, de asemenea, vulnerabilă, iar obstacolele pot fi identificate cu ușurință: proiectul este prea
mare, procesul durează prea mult, rezultatele nu sunt vizibile, sau unii reprezentanți sunt implicați
cu mult mai mult decât restul populației.
Colaborarea dintre diferiții parteneri implicați în procesul de planificare și implementare este
imperios necesara. O altă “cheie” a succesului o reprezintă transparențța.
Unii factori sunt recunoscuți ca determinanți pentru un mai mare succes al politicilor de regenerare
urbană. La loc de frunte se situează găsirea “echilibrului” ideal între toate elementele implicate,
în contextul unei abordări integrate, ceea ce presupune: implicarea și colaborarea între toțți
actorii relevanțți, o combinațție corespunzătoare a măsurilor și sectoarelor vizate, lucrul
simultan la mai multe niveluri și combinarea politicilor orientate către viitor cu realitățțile
urbane actuale.
ResponsabilităŃile UnităŃii de Implementare a PIDU Municipiului Piatra Neamt:
Nr.
Crt.

1

Responsabilitati

Responsabilitati privind
relationarea directa cu
AMPOR prin OI

Activitati desfasurate

Responsabil

- sustinerea etapelor derulate din
proiectele individuale in fata OI si
AMPOR
- prezentarea din timp a problemelor
cu care se confrunta proiectele
individuale si incercarea de solutionare
coerenta a acestora impreuna cu OI si
AMPOR

UIP PIDU
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2

Responsabilitati privind
buna
derulare
a
activitatilor de natura
tehnica
aferente
proiectelor individuale.

3

Responsabilitati privind
buna
derulare
a
activitatilor de natura
financiara
aferente
proiectelor individuale.

4

Responsabilitati privind
asigurarea
indeplinirii
indicatorilor propusi in
cadrul PIDU

5

Responsabilitati privind
activitatea de realizare
a publicitatii prin massmedia a planului

6

Responsabilitati privind
activitatea de auditare a
implementarii planului.

- analiza, pe baza situatiilor furnizate
de unitatiile de implementare a
proiectelor individuale, a modului de
derulare
a
activitatilor
tehnice
aferente acestor proiecte individuale
- analiza, pe baza situatiilor furnizate
de unitatiile de implementare a
proiectelor individuale, a modului de
derulare a activitatilor financiare
aferente acestor proiecte individuale
-corelarea modului de implementare a
activitatilor din cadrul proiectelor
individuale in vederea asigurarii
atingerii indicatorilor propusi prin
Planul Integrat
organizarea
materialelor
de
prezentare a Planului Integrat din
punctul de vedere a informatiilor
continute cu respectarea normelor
impuse de Manualul de Identitate
Vizuala
- Certificarea rapoartelor de audit
rezultate si a propunerilor cuprinse in
aceastea
cu
luarea
de
decizii
referitoare la modul de rezolvare a
aspectelor negative semnalate de
acestea.
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UIP PIDU

UIP PIDU

UIP PIDU

UIP PIDU

UIP PIDU

AtribuŃiile şi rolul fiecărui membru din UIP sunt prezentate sintetic in tabelul de mai jos:

35

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
URBAN
- CURTEA DOMNEASCA Nr.
Crt.

Pozitie

Atributii conform fisa post atasata
o

1

Manager PIDU

o
o
o
o
o
o
o
o
o

2

Responsabil
tehnic

o
o
o

o

o

3

Inginer civil

o

PIATRA
NEAMT
Responsabilitati de baza adresate

coordonează şi monitorizează proiectele individuale şi acŃiunile din cadrul planului
integrat,
ia deciziile împreuna cu echipa financiară privind alocarea resurselor;
stabileşte şedinŃe periodice;
supervizează implementarea proiectelor prioritare stabilite;
verifică fluxurile financiare şi avizarea facturilor;
elaborează bugetele şi planurile pentru implementarea proiectelor prioritare
stabilite;
atribuie responsabilităŃile echipelor/persoanelor din subordine şi colaboratorilor;
supervizează activitatea echipelor/ persoanelor din subordine;
reprezintă interesele şi obligaŃiile Benenficiarului în implementarea PIDU.
asigura pe tot parcursul implementarii PIDU interfată cu experŃii instituŃilor
finanŃatoare;
centralizează documente suport pentru proiectele/ actiunile/ activitatile derulate
verifica rapoartele tehnice;
reprezinta Beneficiarul in cadrul vizitelor pe teren ale instituŃiilor finanŃatoare ca
urmare a depunerii cererilor de rambursare aferente proiectelor/ actiunilor/
activităŃilor derulate
monitorizează şi evaluază implementarea din punct de vedere tehnic a planului
integrat;

Responsabilitati
privind
directa cu AMPOR prin OI

asigura pe tot parcursul implementarii PIDU buna desfasurare a activittailor de ordin
strict tehnic;
asigura ducerea la indeplinire cu corectitudine a indicatorilor tehnici propusi in Planul
integrat si care tin in mod direct de proiectele individuale ce implica lucrari civile,
prin analize impreuna cu Inspectorii de Santier

Responsabilitati privind buna derulare a
activitatilor de natura tehnica aferente
proiectelor individuale.

o
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relationarea

Responsabilitati
privind
asigurarea
indeplinirii indicatorilor propusi in cadrul
PIDU
Responsabilitati privind activitatea de
auditare a implementarii planului.

Responsabilitati
privind
relationarea
directa cu AMPOR prin OI
Responsabilitati privind buna derulare a
activitatilor de natura tehnica aferente
proiectelor individuale.
Responsabilitati
privind
asigurarea
indeplinirii indicatorilor propusi in cadrul
PIDU
Responsabilitati privind activitatea de
auditare a implementarii planului.
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4

Inginer
drumuri si
poduri

o

o
o
o
o
5

Responsabil
financiar
o

o
o
o
6

7

Responsabil
achizitii

Responsabil
juridic

o
o

o
o
o

asigura pe tot parcursul implementarii PIDU buna desfasurare a activittailor de ordin
strict tehnic;
asigura ducerea la indeplinire cu corectitudine a indicatorilor tehnici propusi in Planul
integrat si care tin in mod direct de proiectele individuale ce implica lucrari de
drumuri si poduri, prin analize impreuna cu Inspectorii de Santier
asigurară pe tot parcursul Planului Integrat interfată cu experŃii instituŃiilor
finanŃatoare;
centralizează documente suport pentru proiectele/ acŃiunile/ activităŃile derulate;
verifica rapoartele financiare;
verifica documentaŃia financiară necesară solicitării cererilor de plată aferente
transelor intermediare (respectând contractele de finanŃare nerambursabilă cu
instituŃiile finanŃatoare);
reprezinta Beneficiarul in cadrul vizitelor pe teren ale instituŃiilor finanŃatoare ca
urmare a depunerii cererilor de rambursare aferente proiectelor/ actiunilor/
activităŃilor derulate
monitorizează şi evaluază implementarea din punct de vedere financiar a planului
integrat;
asigură pe tot parcursul derularii Planului Integrat interfată cu experŃii instituŃiilor
finanŃatoare;
coordonează achiziŃiile cu particularizare pe tipul de procedură de achiziŃie publică
ce trebuie aplicată conform legislaŃie în vigoare în funcŃie de sumele de pe liniile
bugetului strategiei;
monitorizează şi verifică derularea tuturor achiziŃiilor din Planul Integrat;
reprezinta Beneficiarul in cadrul vizitelor pe teren ale instituŃiilor finanŃatoare ca
urmare a depunerii cererilor de rambursare aferente proiectelor/ actiunilor/
activităŃilor derulate
asigură asistenŃa, consultanŃă şi reprezentarea juridică a planului integrat;
asigură asisitenŃă la realizarea caietelor de sarcini şi a procedurilor de achiziŃii
aferente planului integrat;
avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic din candrul planului integrat;
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Responsabilitati privind buna derulare a
activitatilor de natura tehnica aferente
proiectelor individuale.

Responsabilitati
privind
relationarea
directa cu AMPOR prin OI
Responsabilitati privind buna derulare a
activitatilor de natura financiara aferente
proiectelor individuale.
Responsabilitati
privind
asigurarea
indeplinirii indicatorilor propusi in cadrul
PIDU
Responsabilitati privind activitatea de
auditare a implementarii planului.

Responsabilitati
privind
relationarea
directa cu AMPOR prin OI
Responsabilitati
privind
asigurarea
indeplinirii indicatorilor propusi in cadrul
PIDU
Responsabilitati privind activitatea de
auditare a implementarii planului.

Responsabilitati
privind
relationarea
directa cu AMPOR prin OI
Responsabilitati
privind
asigurarea
indeplinirii indicatorilor propusi in cadrul
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8

Responsabil
relatii
publice

o
o

asigură asistentă privind aspectele juridice ale managementului resurselor umane;
asigură documentarea referitoare la legislaŃie şi noutăti legislative.

o

raspunde, potrivit dipozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor,
informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite;
asigurara transmiterea anunturilor in presa locala sau nationala ;
asigura desfasurarea intalnirilor oficiale interne si externe
verifica respectarea conditiilor impuse de Manualul de Identitate Vizuala in realizarea
si promovarea proiectelor individuale din cadrul Planului Integrat

o
o
o

o
9

Asistent
manager

o

asigura buna desfasurare a activitatilor administrative din cadrul Planului Integrat de
Dezvoltare Urbana.
Realizeaza documentatiile pe baza carora se vor realiza analizele de progres asupra
proiectelor individuale de implementata si asupra Planului Integrat in general
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PIDU
Responsabilitati privind activitatea de
realizare a publicitatii prin mass-media a
planului.
Responsabilitati privind activitatea de
auditare a implementarii planului.
Responsabilitati
privind
relationarea
directa cu AMPOR prin OI
Responsabilitati privind activitatea de
realizare a publicitatii prin mass-media a
planului.
Responsabilitati privind activitatea de
auditare a implementarii planului.
Responsabilitati
privind
relationarea
directa cu AMPOR prin OI
Responsabilitati privind activitatea de
auditare a implementarii planului.
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Monitorizarea implementarii PIDU se va realiza respectandu-se urmatoarele etape principale:
1. analiza si gestionarea riscurilor aferente perioadei de implementare a PIDU
2. realizarea de piste de audit coerente si corecte care, prin punere in aplicare vor duce la
atingerea obiectivelor propuse de PIDU in mod optim.
Activitatea de monitorizare va avea la baza urmatoarele documente:
- gantt- ul PIDU atasat la acesta
- gantt-urile propuse in cadrul Proiectelor Individuale
- lista indicatorilor cantitativi si calitativi de atins de catre PIDU
1. Analiza si gestionarea riscurilor
Principalele riscuri care pot afecta buna desfasurare a PIDU sunt prezentate in tabelul de mai jos,
impreuna cu importanta lor si cu propuneri de solutionare in caz de aparitie.
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Principalele
prezumtii Principalele
identificate
la
nivelul identificate
contractului
contractului

Disponibilitatea Autoritatii
Contractante de a sustine
un astfel de plan
Existenta unei strategii de
dezvoltare a comunitatii
intre
Primar,
Consiliul
Local,
structura
de
conducere din primărie

Existenta
unei
viziuni
strategice şi pragmatice
asumata de toŃi actorii
procesului
Existenta unor cunostinte
initiale
in
domeniile
sectoriale specifice

Probabilitatea
cu care se
manisfeta
riscurile
identificat (%)

Severitatea
cu care se
manisfeta
riscurile
identificat
(1-10)

Strategii de minimizare a riscurilor identificate

Lipsa unui angajament politic
puternic

20

9

Dezacorduri in ceea ce
priveste
strategia
de
dezvoltare a comunitatii
intre Primar, Consiliul Local,
structura de conducere din
primărie, încă din fazele
iniŃiale, în procesul de
realizare a PIDU
Lipsa unei viziuni strategice
şi pragmatice asumata de
toŃi actorii procesului

30

6

Discutii la nivel de management in
vederea constientizarii interesului
comunitatii si a materializarii acestuia
Discutii la nivel de management in
vederea constientizarii interesului
comunitatii si a materializarii acestuia

30

6

Inconsistenta cunoştinŃelor si
a capacitatilor existente

80

4

la

riscuri
nivelul

PIATRA
NEAMT
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Descrierea Strategii de minimizare a
riscurilor identificate

Identificarea viziunii strategice si
constientizarea acesteia in vederea
asumarii asumata de toŃi actorii
procesului
Indentificarea lipsurilor sau a hibelor
cunoştinŃelor şi capacităŃii existente si
completarea
acestora,
cu
obligativitatea creşterii lor continue

Responsabil
de
implementarea planului
de minimizare a riscurilor
identificate
Echipa Elaborator PIDU

Echipa Elaborator PIDU

Echipa Elaborator PIDU

Echipa Elaborator PIDU,
impreuna
cu
reprezentantii Autoritatii
Contractante
si
a
Institutiilor
Reprezentative

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
URBAN
- CURTEA DOMNEASCA Contactarea
institutiilor/
departamentelor locale cu
activitate sectoriala pentru
obtinerea
informatiilor
edificatoare cu privire la
diferite situatii aparute
Organizarea de intalniri/
seminarii
pe
temele/domeniile
prioritare ale PIDU
Organizarea de intalniri/
seminarii
pe
temele/domeniile
prioritare ale PIDU
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Contactarea defectuoasa a
institutiilor/
departamentelor locale cu
activitate sectoriala pentru
obtinerea
informatiilor
edificatoare cu privire la
diferite situatii aparute
Imposibilitatea
asigurarii
″celei mai largi participări
posibile″;

40

6

Indentificarea lipsurilor si realizarea
de noi adrese de solicitari de
informatii
catre
institutiile
reprezentative in vederea obtinerii
datelor

Echipa Elaborator PIDU,
sub
indrumarea
reprezentantilor
Autoritatii Contractante

60

6

Imposibilitatea
grupelor de lucru

30

8

Suplinirea actorilor care se implica mai
putin cu persoane interesate in
vederea identificarii informatiilor lipsa
sau incomplete
Discutii la nivel de management al
administratiei locale in vederea
obtinerii unor persoane de contact
responsabile si interesate sa contribuie
la
constientizarea
interesului
comunitatii si a materializarii acestuia
Constientizarea
interesului
comunitatii,
in
concordanta
cu
priorităŃile şi acŃiunile regionale,
naŃionale şi europene si propunerea
acestuia drept Ńinta mobilizatoare si
realista
Discutii la nivelul PIDU in vederea
remarcarii hibelor si a constientizarii
efectelor
acestora
si
folosirea
ulterioara eficientă a mijloacelor de
informare în masă atât ca mijloc de
informare şi conştientizare, cât şi ca
forum de dezbateri

Echipa Elaborator PIDU,
sub
indrumarea
reprezentantilor
Autoritatii Contractante
Echipa Elaborator PIDU,
sub
indrumarea
reprezentantilor
Autoritatii Contractante

alcatuirii

Existenta unui interes al
comunitatii in concordanta
cu priorităŃile şi acŃiunile
regionale,
naŃionale
şi
europene

Fixarea de Ńinte nerealiste

30

10

Existenta unor mijloace de
informare in masa ce vor
putea fi folosite atât ca
mijloc de informare şi
conştientizare, cât şi ca
forum de dezbateri

Folosirea
ineficientă
a
mijloacelor de informare în
masă

50

8

41

Echipa Elaborator PIDU

Echipa Elaborator PIDU,
sub
indrumarea
reprezentantilor
Autoritatii Contractante
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2. Realizarea de piste de audit
Respectand Regulamentul CE 1828/2006, art 15 si 1083/2006 art 60(f),activitatea de monitorizare a PIDU se va realiza pe baza unor piste de audit cu rol
in supravegherea continua a modului de realizare a activitatilor din cadrul acestuia si a indicatorilor de atins de catre acesta.
Pentru PIDU, se vor realiza piste de audit pentru fiecare tip de activitate, cu urmatoarea componenta si metoda de punere in practica, a caror
responsabilitate directa in realizare si urmarire o are UIP:
Nr.
Crt
1

Pista de audit

Strategie/ actiuni

Activitati privind relationarea
directa cu AMPOR prin OI

Asigurarea
interfatei
cu
expertii
institutiei
finantatoare; participarea la intalniri cu reprezentatii
OI si AMPOR pentru stabilirea celor mai bune modalitati
d punere in practica a activitatilor aferente proiectelor
individuale in scopul indeplinirii propunerilor din Planul
Integrat
Organizarea de sedinte de lucru pt. analiza modului de
derulare dpdv tehnic a fiecarui proiect individual, dpdv
tehnic,
monitorizarea
programului
de
lucrari;
monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii;
Organizarea de sedinte de lucru pt. analiza modului de
derulare dpdv financiar a fiecarui proiect individual;
propunerea de activitati de imbunatatire a modului de
derulare dpdv financiar a PIDU
Organizarea de sedinte de lucru pt. analiza modului de
atingere a indicatorilor propusi in PIDU

2

Activitati privind buna derulare a
activitatilor de natura tehnica
aferente proiectelor individuale.

3

Activitati privind buna derulare a
activitatilor de natura financiara
aferente proiectelor individuale.

4

Activitati privind asigurarea
indeplinirii indicatorilor propusi
in cadrul PIDU

42

Out-put-uri
Procese verbale de participare la intalniri.
Liste cu recomandari realizate de catre OI si AMPOR.

Procese verbale intalniri de lucru lunare; certificat de
calitate pentru lucrarile executate; procese verbale
intalniri progress-meeting; certificatul de conformitate.
Procese verbale intalniri de lucru lunare;
Rapoarte financiare aferente rapoartelor de progress
pentru fiecare proiect individual in parte; procese
verbale intalniri progress-meeting;
Rapoarte de analiza a indicatorilor de atins;
Rapoarte de anal8iza asupra modului de atingere a
indicatorilor propusi;
Propuneri de eliminare ariscurilor ce pot sa apara in
raport cu realizarea optima a indicatorilor propusi in

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
URBAN
- CURTEA DOMNEASCA 5

Activitati privind activitatea de
realizare a publicitatii prin massmedia a planului

Materialele publicitare se vor realiza conform
Manualului de Identitate Vizuala pentru POR,
acordandu-se o importanta asigurarii vizibilitatii si
transparentei actiunilor UE. Informarea grupului tinta
al planului cu privire la finantarea europeana in cadrul
Programului Operational Regional; promovarea si
asigurarea vizibilitatii PIDU;

43

PIATRA
NEAMT

PIDU.
pliante, afise, banner, conferinte de presa, mape de
prezentare, insetii ziar local; insertii spot radio;
autocolante; procese verbale pregatirea conferintei de
presa, transmiterea invitatiilor, evaluarea modului de
desfasurare a conferintei de presa; lista de prezenta; de
difuzare /afisare a materialelor publicitare

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ
URBAN
- CURTEA DOMNEASCA -
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Resurse financiare:
Resursele financiare alocate se reflecta in costurile operationale:
- Cheltuieli salariale: personalul UIP va fi retribuit conform Legii Salarizării funcŃionarilor
publici,
- Costuri legate de asigurarea consumabilelor necesare
- Costuri legate de asigurarea intretinerii echipamentelor utilizate
Situatia cheltuielilor cu salarii ,utilitati, deplasari estimate pentru perioada de implementare a
PIDU :
Nr.crt.

Natura cheltuielii

Cheltuieli
lunare

Perioada
- luni

Suma totala
(lei)

1

Salarii - pt.9 persoane

15.000,00

56

840.000,00

2

Cheltuieli de birou

128,00

56

7.168,00

3

Ch. cu energia electrica

263,00

56

14.728,00

4

Ch. cu apa , canal

23,00

56

1.288,00

5

Ch. cu deplasari

153,00

56

8.568,00

-1 deplasare = 90 lei
total
Dotari
-

871.752,00

si echipamente puse la dispozitia implementarii PIDU:
1fax,
3 printere,
conexiuni internet,
2 scanere,
1 autoturism,
Echipamente IT : 9 echipamente.
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