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SOLICITARE PENTRU INFRATIRE 
 
ORASUL CARE SOLICITA INFRATIREA 
Numele orasului: TIRGU NEAMT  
Judetul: NEAMT 
Tara: ROMANIA 
Numele si prenumele: VASILICĂ HARPA 
Functia: PRIMAR 
Numele si prenumele persoanei de contact: MIHAELA ROTARU POPA   
Functia: Sef Serviciu PR 
 
Date de contact: 
Adresa: str.Stefan cel Mare nr.62, Tirgu Neamt, cod 615200, jud. Neamt 
Telefon si fax: 0040233790305, fax:0040233790508 
E-mail: tgnt@primariat gneamt.ro 
website: www.primariatgneamt.ro 
 
NUMARUL DE LOCUITORI: 18.695 

 
I. LOCALIZAREA GEOGRAFICA: 
Tirgu Neamt - este al treilea oras ca marime din judetul Neamt, din punct de vedere geografic 
el fiind amplasat in partea nord-estica a Romaniei, în Depresiunea Neamt, pe cursul mijlociu 
al raului Neamt (Ozana), la o altitudine de circa 360 m, marcand locul de intersectie a 
coordonatelor geografice: 47012 ’ latitudine nordica si 26021 ’ longitudine estica. Pe harta 
judetului Neamt, orasul este situat in partea de Nord-Est, la intersectia unor mari drumuri de 
circulatie, de mare importanta economica, turistica si strategica. 

Climatul orasului Tirgu Neamt si al zonei inconjuratoare este temperat-continental, cu 
particularitati submontane, cu veri scurte si racoroase, toamne lungi si ierni blande, fara 
vanturi puternice, cu aer curat, bogat in particule de ozon, ceea ce ii confera o nota specifica 
de statiune climaterica. 

Orasul Tirgu Neamt se afla la distanta de 45 km – de resedinta de judet, municipiul Piatra 
Neamt, la 120 km de municipiul Iasi si la 71 km de municipiul Suceava, 390 Km de capitala 
Bucuresti.  

Cele mai apropiate aeroporturi sunt: aeroportul international Iasi – 120 km si aeroportul 
Suceava - 71 km. In anul 1986 a fost inaugurata gara orasului Tirgu Neamt, punct feroviar 
care face legatura cu unul din cele mai importante noduri feroviare ale Moldovei aflat la 35 
km - orasul Pascani. Lungimea totala a strazilor in orasul Tirgu Neamt – este de 96,824 km. 
Ora ul beneficiază de re ea de distribu ie a apei potabile, de canalizare, gaz metan i 
iluminat public. 

Suprafata administrativ-teritorială a orasului Tirgu Neamt - inclusiv localitatile 
componente: Humulesti, Humulestii Noi si Blebea - este de 4302,29 ha, din care: 

- 1988,8 ha intravilan 

- 2313,49 ha extravilan.  

Desi suprafata orasului Tirgu Neamt este relativ mica, ea imbracă aspecte variate ale 
reliefului, ca rezultat al unei evolutii paleogeografice de milioane de ani. Relieful zonei a dat 
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posibilitatea, in cea mai mare parte, a dezvoltarii formatiunilor de padure, livezi, fanete si al 
culturii plantelor agricole. 

II. CARACTERISTICI  PRINCIPALE - DESCRIERE: 
Din punct de vedere istoric, orasul Tirgu Neamt isi are radacinile in secolele dinaintea 
formarii statului feudal Moldova. Descoperirile arheologice efectuate pe vechea vatra de 
locuire a orasului, atesta urme de locuire cel putin din ultimele decenii ale secolului al XIV-
lea. Prima mentiune documentara este facuta in timpul domniei lui Petru I Musat, intr-un 
document extern, Letopisetul Novgorodului, cunoscut si ca "Lista rusa de orase" , datat intre 
1387-1392, unde este amintit alaturi de celelalte targuri valahe: Targul lui Roman si Piatra lui 
Craciun (Piatra Neamt).  
 
Din aceeasi perioada este datat si monumentul medieval Cetatea Neamtului, ceea ce ne 
determina sa credem ca viata orasului Tirgu Neamt, cu perioadele de dezvoltare sau decadere, 
a fost strans legata de istoria Cetatii Neamt si de istoria Moldovei in general.  

Tirgu Neamt este un oras dinamic, cu o populatie formata din 18.695 de locuitori, structurat 
pe urmatoarele domenii profesionale: administratie, invatamant, cultura, sanatate, turism si 
servicii, agricultura. 

Alte ramuri ale industriei dezvoltate in localitatea noastra sunt axate pe industria textila, 
confectii, industria de prelucrare a lemnului si a cauciucului, industria alimentara. Comertul si 
serviciile sunt prezente de asemenea, dat fiind faptul ca Tirgu Neamt este un oras cu un 
potential turistic ridicat. 

III.NOTE ISTORICE  
A. Cetatea Neamt – scurt istoric 
Cel mai important produs cultural istoric al orasului Tirgu Neamt - Cetatea Neamt reprezinta 
elementul cel mai reprezentativ al orasului Tirgu Neamt. Situata in partea de Nord-Est a 
judetului Neamt, in orasul Tirgu Neamt, Cetatea Neamt (sau a Neamtului) face parte din 
categoria monumentelor medievale de valoare exceptionala din Romania. Aparitia si existenta 
sa sunt strans legate de istoria locului, a carei vechime coboara cu mai bine de sapte milenii in 
negura timpului.  
Asezata aproape de varful cel mai inalt al orasului - Culmea Plesului(SubCarpatii Neamtului),  
Cetatea Neamtului reprezinta una din cele mai bine intarite cetati de care a dispus statul 
medieval moldovenesc, prezenta in toate evenimentele de prima importanta pe care le-a 
cunoscut aceasta parte de tara. 
 
Cetatea Neamt a fost construita in sec. al XIV-lea de Petru I Musat, a fost intarita si fortificata 
in timpul lui Stefan cel Mare, cu un rol politico-militar important mai bine de doua veacuri,  
cunoscand fie momente de eroism legendar, fie distrugeri grave. Incepand din a doua jumatate 
a secolului al XVI-lea, cetatea a devenit un punct aprig disputat de catre diferiti pretendenti la 
tronul Moldovei, iar uneori a fost loc de refugiu pentru familia domneasca si adapost pentru 
tezaurul tarii. Importanta cetatii a fost tot mai mult diminuata odata cu intarirea dominatiei 
otomane, care nu se putea impaca cu ideea existentei unor fortificatii puternice, adevarate 
bastioane in lupta pentru apararea libertatii teritoriilor romanesti.  
 
In anul 1866 Cetatea Neamtului a fost declarata monument istoric. Lucrarile de reconsolidare 
a zidurilor, efectuate intre anii 1968-1972, au urmarit conservarea si mentinerea 
monumentului asa cum este, fara reconstructia partilor disparute. Din lipsa unor informatii 
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sigure, s-au executat doar unele terase necesare vizitarii in bune conditii a acestui iubit  
obiectiv istoric. 
 
In anul 2007, Consiliul Judetean Neamt, in parteneriat cu Primaria orasului Tirgu Neamt, au 
demarat proiectul de restaurare si consolidare a Cetatii Neamt, finantat in cadrul Programului 
National Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala,  scopul principal al obiectivului fiind 
cel de crestere a atractivitatii din punct de vedere turistic al monumentului istoric de interes  
national “Cetatea Neamtului”. 
 
Dupa doi ani de restaurare, in anul 2009, Cetatea Neamt a fost redeschisa fluxului turistic, 
este vizitata de zeci de mii de turisti de pe toate meleagurile romanesti si nu numai, iubitori de 
istorie si de frumos, reprezinta unul dintre principalele puncte de atractie turistica din zona. 
 
B. Statiunea Oglinzi - scurtă descriere 
Încă din anul 1888, Statiunea Băile Oglinzi apartine administrativ de orasul Tîrgu Neamt si 
este asezată într-o microdepresiune din sud-estul Culmii Plesului, cunoscută sub numele de 
Poiana Dăscălitei. Apele minerale existente pe teritoriul statiunii Oglinzi au fost folosite mai 
întâi de către localnici pentru băi la domiciliu, iar din anul 1856, ca urmare a analizelor 
chimice, s-a constatat că apele sunt clorosodice, de mare concentratie si au proprietăti 
terapeutice, asemenea celor mai cunoscute ape din Europa. Totodata, Statiunea Oglinzi este 
înconjurată cu versanti de foioase si dispune de un aer bogat în ioni negativi, ozonat si cu 
efect tonifiant asupra organismului. 
 
Pana in anul 1939, Statiunea Oglinzi a cunoscut o perioadă de dezvoltare frecventată constant 
de pacienti din tară si strainatate. Cu timpul, datorită lipsei de fonduri statiunea Oglinzi s-a 
degradat, iar cele patru fantani si galeriile subterane nefiind exploatate s-au obturat. Din anul 
1988, statiunea a fost redeschisă si a functionat partial în doar două pavilioane, cu o capacitate 
de 90 de locuri. 
 
Ca urmare a analizelor microbiologice si fizico-chimice a apelor de la Băile Oglinzi s-a 
constatat că acestea si-au îmbunătătit calitătile si au fost clasate pe locul cinci în Europa. 
Pentru o scurtă perioadă de timp, începând cu toamna anului 1998, Statiunea Oglinzi a 
functionat cu o bază nouă care punea la dispozitie tratamente cu băi calde la cadă, împachetări 
cu parafină, băi galvanice, curenti dinamici, ultrasunete, masaj si gimnastică medicală. Aici se 
puteau trata afectiuni reumatismale, ginecologice dermatologice, afectiuni ale aparatului 
respirator, sechele post-traumatice si nevroze astenice. 
  
Din luna august 2009, societatea de investitii SIF Transilvania(actionar majoritar) urma să 
demareze în parteneriat cu Consiliul Judetean Neamt si Consiliul Local Tîrgu Neamt -  un 
proiect de transformare si modernizare a statiunii Oglinzi, în valoare de 20 milioane de euro. 
Proiectul prevedea constructia unui complex hotelier de patru stele cu o capacitate de cazare 
de 240 de locuri, a unui centru SPA si a  unui centru de conferinte, amenajarea unei zone de 
agrement pe o suprafata de 9.000 m2.  Perioada de criză financiară, care a implicat o profundă 
lipsă a fondurilor pentru investitii, a condus la sistarea eforturilor de revigorare a statiunii 
Băile Oglinzi. 
 
C. Biserici, manastiri si schituri 
Un alt punct important pe harta turistica a zonei Tirgu Neamt este reprezentat de produsul 
turistic religios, o parte importanta a turistilor ce viziteaza judetul Neamt vor sa vada 
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manastirile, schiturile si bisericile vechi, care, in marea lor majoritate, au o vechime de peste 
100 de ani. 
 
Pe teritoriul orasului Tirgu Neamt – exista un numar de 12 biserici, marea lor majoritate 
construite intre sec. XVIII – XIX. Zona Tirgu Neamt cuprinde: 
- 8 manastiri - Manastirea Varatec, Manastirea Agapia, Manastirea Neamt, Manastirea 

Secu, Manastirea Sihastria, Manastirea Sihla,  Manastirea Razboieni, Manastirea Horaita; 
Manastirea Durau; 

- 9 schituri –Schitul Icoana, Schitul Pocrov, Schitul Vovidenia, Schitul Carbuna, Schitul 
Braniste, Schitul Daniil Sihastru, Schitul Agapia Veche, Schitul Horaicioara, Schitul 
Sfantul Mina; 

- Pestera Cuvioasa Teodora de la Sihla 
 

IV.PRINCIPALELE ACTIVITATI 
Cele mai importante activitati economice ale orasului Tirgu Neamt: 
a. Comert 
b. Turism si servicii 
c. Agricultura  
d. Industria alimentara 
e. Altele 

 
V. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 
Primaria orasului Tirgu Neamt si serviciile publice aflate sub autoritatea administratiei 
publice locale functioneaza in temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata. 
 
Sediul administrativ al Primariei si al Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt este situat pe 
una din cele doua artere principale ale localitatii, artera care strabate orasul de la Est la Vest, 
cunoscuta sub denumirea de Bulevardul Stefan cel Mare nr. 62. Locatia administrativa este 
reprezentata printr-o cladire impunatoare, construita la inceputul anilor 1960.  
Primaria orasului Tirgu Neamt este o institutie bugetara, cu personalitate juridica, reprezentata 
prin Primarul orasului – ordonator principal de credite. Obiectul de activitate il reprezinta 
administrarea si solutionarea problemelor curente ale colectivitatii locale precum si aplicarea 
Hotararilor Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt. 
 
Din punct de vedere al structurii administrative - Primarul orasului este conducatorul 
Administratiei Publice Locale, raspunde in fata Consiliului Local al orasului de buna 
functionare a localitatii si reprezinta orasul in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din 
tara si strainatate, precum si in justitie.  

VI. SANATATE  
Organizarea si asigurarea serviciilor de sanatate pentru populatie este realizata prin unitatile 
sanitare publice, mixte si particulare:  

- 1 spital cu 9 sectii  
- 1 ambulatoriu de specialiate 
- 1 statie de ambulanta 
- 1 centru primiri urgen e 
- 14 farmacii private 
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- 11 cabinete medicale 
- 15 cabinete stomatologice private 
- 5 cabinete stomatologice publice, cu laboratoare de tehnica dentara aferente 
- 1 laborator medical de stat 
- 3 laboratoare medicale private 
- 1 centru de dializa 
- 12 cabinete medici de familie 
- 1 centru privat care oferă asistentă medicală unor pacienti cu afectiuni medicale cronice 

progresive, simptomatologie severă si necontrolată la domiciliu, necesitând supraveghere 
si îngrijire continuă-Centrul PALIMED 

- 1 Centru de Ingrijire si Asistenta  
- Centrul de Primire in Regim de Urgenta “Sfânta Teodora” 
 

VII. INVATAMANT  
Procesul instructiv-educativ din oras se desfăsoară astfel:  
1. cresă si 3 grădinite cu program normal si program prelungit;  
 
2. două scoli generale: 
- Scoala nr. 2 “Grigore Ghica-Vodă” – ciclul primar si gimnazial 
- Scoala nr. 3 “Ion Creangă” - ciclul primar si gimnazial. 

 
3.Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă – pentru copiii cu deficiente 
 
4.un liceu – Liceul Economic “Vasile Conta” – specializare: 
- tehnician activităti economice 
- informatică 

 
5.două colegii:  
I. Colegiul National “Stefan cel Mare” – profil/specializare: 
a. profil real: - matematică – informatică 
   - stiintele naturii 
b. profil uman: - filologie 
  - stiinte sociale 
II. Colegiul Tehnic “Ion Creangă” -  profil/specializare: 
a. profil tehnic:     - electronică – automatizări 
       - electric 
       - mecanică 
       - industria textilă si pielărie 
b. profil resurse: - protectia mediului 
         - industria alimentară 
         - silvicultură 
         - agricultură 
c. profil servicii: - economic 
       - turistic si alimentatie 
 
Toate institutiile de învătământ au în componentă săli de sport si terenuri pentru desfăsurarea 
activitătilor sportive. 

Pentru desfăsurarea activitătilor extrascolare: 
- Clubul Copiilor(activităti pentru dezvoltarea aptitudinilor în timpul liber) 
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- Clubul Sportiv Scolar – o bază tehnică valoroasa(terenuri,sală de sport, etc.)  
 
 
VIII.  ASOCIATII SI FUNDATII 
Administratia Publica Locala a orasului Tirgu Neamt este intr-o stransa colaborare, pe diferite 
domenii sociale si culturale, cu organizatii si asociatii nonguvernamentale: Fundatia de 
Dezvoltare Locala “Speranta” in cadrul careia functioneaza C.I.T.O. – Centrul de Integrare s i 
Terapie Ocupationala, Fundatia Filantropica “Omenia”, Asociatia Mestesugarilor 
“Nemteanca”, Fundatia culturala “Ion Creanga”, Asociatia Pro Democratia – Club Tirgu 
Neamt, Asociatia de turism romano-franceza “Tirgu Neamt – Saint Just – Saint Rambert”, 
APDTN „VALEA OZANEI”, FUNDA IA CULTURALA “ION CREANGA”, Asociatia 
„Puzzle Optim East”s.a. 
 
IX. TURISM 
Structura de primire turistica, din orasul Tirgu Neamt, cuprinde: două hoteluri, un motel si 12 
pensiuni turistice, care au inregistrat un trend ascendent dupa reabilitarea monumentului 
istoric Cetatea Neamt(inaugurata in anul 2009), printr-o crestere accentuata a turistilor romani 
si straini. 
 
Cele mai cunoscute obiective turistice locale:  
- Muzeul Cetatea Neamt;  
- Muzeul de istorie si etnografie Tirgu Neamt; 
- Casa memoriala Ion Creanga – Humulesti; 
- Casa Memorială Veronica Micle; 
- Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” – ctitorită în anul 1875; 
- Clădiri istorice ridicate în anul 1852: Scoala Domnească, Spitalul Vechi; 
- Monumentul Vanatorilor de Munte – situat pe Culmea Plesului, ridicat in memoria 

primului batalion de vanatori de munte constituit aici la Tirgu Neamt, care a luptat cu 
eroism in luptele din Primul Razboi Mondial; 

-    Statiunea Oglinzi - situată la aproximativ 3 km nord de orasul Targu Neamt, la o altitudine 
de 480 m, în zona Subcarpatii Neamtului, la confluenta acestuia cu râul Moldova, cu un 
climat temperat-continental moderat in care domneste linistea. Existenta izvoarelor de apă 
minerală sărată au creat conditiile formării unei statiuni balneare de interes general, aici 
putandu-se trata diverse forme de reumatism. 

 
La data de 22 iulie 2009, orasul Tirgu Neamt a fost atestat prin Hotararea Guvernului nr. 
848/22.07.2009 – “Statiune Turistica de Interes National”. 
 
X. POTENTIAL ECONOMIC 
a. Resurse naturale 
- Izvoare sărate - Statiunea Băile Oglinzi; 
- Zona silvică a orasului Tîrgu Neamt, administrată de Primăria orasului Tîrgu Neamt, 

cuprinde un areal în suprafată de 6 ha de pădure, format din esente de fag, brad, stejar; 
- Zona silvică Tîrgu Neamt cuprinde un areal în suprafată de 8300 ha, format din păduri de 

foioase si răsinoase; 
- Pânza freatică este destul de bogată – nepoluată, de foarte bună calitate. 
b. Capacităti de productie –  la nivelul orasului Tîrgu Neamt sunt de mică anvergură si sunt 
axate pe exploatarea si prelucarea lemnului, industria alimentară, confectii. 
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c. Specificul structurii economice - Tîrgu Neamt este un oras dinamic, cu o populatie 
structurată pe următoarele domenii profesionale: administratie, învătământ, cultură, sănătate, 
comert, turism si servicii, agricultură si industrializarea laptelui, industria textilă - confectii s i 
prelucrarea lemnului. 
 
SOLICITARE DE INFRATIRE 
Orasul dumneavoastra este  infratit? Da. 
- Panazol – Franta 
- Saint Just – Saint Rambert – Franta 
- Telenesti – Republica Moldova 
- Donduseni- Republica Moldova 
- Cetatea Alba – Republica Ucraina 
- Hotin – Republica Ucraina 

 
In ce domenii ati dori sa colaborati cu partenerul? 

X Schimburi social-culturale 
- Angajare 
- Mediu 
- Educatie 
X Schimburi comerciale 
- Agricultura 
X Cultura 
X  Dezvoltare economica 
- Ingrijiri medicale 
- Siguranta 
- Sport 
- Transport 
X Turism 
- Tineret 

 
Care sunt principalele caracteristici pe care le preferati pentru partener? 
 Dorim sa gasim un partener cu caracteristici similare cu ale noastre.  
 
Puncte comune: 

- Economic/industrial 
- Turism  
- Administratie 
- Mediu  
- Cultura si educatie 

 
 

XI. STRATEGII DE DEZVOLTARE  
Prezent 
1. Finalizarea proiectelor începute:  
-  Modernizarea infrastructurii rutiere în oraşul Tîrgu Neamţ  
- Şoseaua de centură oraş Tîrgu Neamţ  
- Modernizarea şi dotarea Spitalului Orăşenesc; 
- Construirea unui Complex de agrement care include un bazin de inot acoperit si, unul in aer  
liber, o sala moderna de fitness – in Parcul de la Cetatea Neamt 
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2. Proiecte depuse şi aflate în diverse etape de evaluare si finantare. 
- Bazin de înot didactic şcolar; 
- Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în localităţile Humuleştii Noi, 
Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ; 
- Completarea sistemului termic clasic de obţinere a apei calde menajere la Spitalul 
Orăşenesc Tîrgu Neamţ, cu un sistem de panouri solare şi cazan pe biomasă; 
 
 
Viitor 
- Extindere de re ea de distribu ie a apei potabile 
- Extindere sistem de canalizare  
- Dezvoltarea turismului în oraşul Tîrgu Neamţ  
-   Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe şi a instituţiilor publice 
-  Infrastructură de mediu; 
- Construirea unui adăpost modern pentru câinii comunitari; 
- Modernizarea şi dotarea şcolilor; 
- Sprijinirea mediului de afaceri. 

 
 


