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1. INTRODUCERE
1.1 Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General
1.1.1 Denumirea lucrării
Plan Urbanistic General al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ
1.1.2 Beneficiar
Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ
1.1.3 Proiectant general
S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ, B-dul Dacia, Bloc 7, scara A, Ap. 4, Piatra
Neamţ, judeţul Neamţ
1.1.4 Subproiectanţi, colaboratori
Biroul individual de arhitectură Eugen Alexandru Micşa, cu sediul în Piatra Neamţ,
str. Mihai Eminescu nr. 2, bloc D1, scara B, ap. 37, judeţul Neamţ
1.1.5 Data elaborării
Octombrie 2014

1.2 Obiectul Planului Urbanistic General
Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter
operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a
localităţilor care compun unitatea teritorial – administrativă de bază.
P.U.G. se elaborează în scopul:
-stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi
dezvoltare urbanistică a localităţilor;
-utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;
-precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi
geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent);
-evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul
localităţii;
-creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente
locuirii şi serviciilor;
-fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică;
-asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de
urbanism şi autorizaţiilor de construire;
-corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului.
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Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică,
reglementate prin P.U.G., se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul
propriu unităţilor teritorial administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la
bugetul statului sau ale unor întreprinzători.
Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului Urbanistic
General se menţionează:
-optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean;
-valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman;
-organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente;
-stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor
viitoare de dezvoltare;
-stabilirea şi delimitarea noilor zone construibile;
-stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale;
-stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de
construire;
-stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora;
-modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;
-evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan;
-stabilirea noilor obiective de utilitate publică;
-stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare
şi realizare a construcţiilor.
1.2.1 Solicitări ale temei - program
Actualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ.
Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale urbanistice
aferente teritoriului administrativ Târgu Neamţ, prezentându-se şi impunându-se
reglementări urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică şi socială a zonei,
conform tuturor proiectelor care urmează a se efectua în zonă.
Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea
materializării întregii gândiri de dezvoltare a zonei şi care să fie uşor de exploatat.
Planul Urbanistic General al oraşului Târgu Neamţ este documentul coordonator
principal în contextul constituirii unei dezvoltări armonioase şi corelate a elementelor
structurale ale mediului urban, centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, zonelor
industriale şi de agrement, sistemului de deservire al populaţiei şi infrastructurii tehnice
adecvate.
Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea
parametrilor-cheie pentru dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio-economic, pentru
optimizarea reţelei stradale, transportului public, pentru amenajarea edilitară a oraşului.
Zonificarea funcţională a teritoriului oraşului, cu considerarea factorilor de mediu,
exigenţelor ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi evaluării situaţiei
existente este tema pentru un pronostic optimal şi eficient în format complex.
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1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării
Necesitatea lucrării decurge din depistarea şi asigurarea unor condiţii favorabile
desfăşurării funcţiilor localităţilor urbane, care, după anul 1989 cunosc procese noi de
dezvoltare.
Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor
de dezvoltare urbanistică a oraşului Târgu Neamţ şi a localităţilor componente, din punct
de vedere al amenajării teritoriului, în corelare cu prevederile Planului de Amenajare a
Teritoriului Judeţului Neamţ (P.A.T.J.), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului
Zonal Regional - Regiunea de Nord-Est (Piatra Neamţ) şi cu prevederile Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) - secţiunile I ÷ V.
1.2.3 Domenii de utilizare
Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna
Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Târgu Neamţ, care hotărăsc strategiile de
dezvoltare şi amenajare a teritoriului pe care îl administrează.
Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi
documentaţiilor pentru aprobarea construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective de
utilitate publică.
1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate
Lucrarea va putea contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin
găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort
acceptabil, o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile
colective în spaţiul administrativ.
1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de
Consiliul Local
La data emiterii prezentei lucrări, la nivelul Consiliului Local al oraşului Târgu
Neamţ s-a adoptat în dezbatere Planul de Dezvoltare Urbană 2007 – 2017 Târgu Neamţ.
Datele culese până la data elaborării prezentei lucrări au stat şi vor sta la baza
actualizării P.U.G., regăsindu-se în toată dezvoltarea acestuia.

1.3 Surse de documentare
Planul de Dezvoltare Urbană 2007 – 2017 Târgu Neamţ.
Documentare şi consultare efectuată la Primăria Târgu Neamţ, judeţul Neamţ.
Dezvoltarea strategică a orașului Târgu Neamț în perioada 2007-2013
Amenajamentul Ocolului Silvic Târgu Neamţ.
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www.cultura.ro, Ministerul Culturii şi Cultelor secţiunile:
Patrimoniul Cultural Naţional – Monumente istorice – Lista monumentelor
istorice
Arheologie – Repertoriul arheologic naţional
www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală
www.culte.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor-Secretariatul de Stat pentru Culte,
lăcaşuri de cult din România-baza de date.
www.edrc.ro – Centrul de resurse pentru diversitate etno-culturală.
www.insse.ro, www.neamt.insse.ro – Institutul Naţional de Statistică, Direcţia
Regională de Statistică Neamţ.
1.3.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic
Reambularea suportului topografic
a) Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie,
Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere,
executată în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere, executată
în 1981 şi imprimare în 1984.
b) Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2003-2005.
c) Hărţi silvice.
d) Măsurători T.P.S şi G.P.S. executate în anul 2007.
Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza
ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren.
Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000.
Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate.
Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa
de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe planurile
topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea
detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor
G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS.
- Stabilirea condiţiilor geotehnice
Condiţii geotehnice şi hidrogeologice
- Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora
Organizarea circulaţiei şi transporturilor
- Protecţia mediului
Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului
- Regimul juridic al terenurilor
Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor
- Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitectură – urbanistice cu valoare
deosebită
Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică,
arhitectural – urbanistică, etc.)
Evoluţia localităţii, sub aspect istorico – cultural, etnografic, urbanistic –
arhitectural.
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- Echipare edilitară majoră
- Potenţialul balnear sau turistic al localităţii
Valorificarea potenţialului turistic sau balnear
1.3.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ
Ancheta socio – urbanistică privind opţiunile populaţiei
În cadrul şedinţelor Consiliului Local s-au prezentat, de către proiectant, posibile
scenarii privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor populaţiei, informaţii
şi date privind configurarea ulterioară a ţesutului urban.
1.3.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv
Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru
diferite domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia mişcării în teritoriu, a
mobilităţii şi a unei serii întregi de factori care ţin de geodemografia zonei luate în
discuţie, evoluţia activităţilor economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a situaţiei
existente şi o evidenţiere a disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuiesc luate în
seamă.
Se ştie foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio-economic prin
prisma fluctuaţiilor în timp şi spaţiu a indicatorilor. Spre exemplu, evoluţia spaţială şi
temporală a populaţiei unei zone face obiectul unor studii foarte complexe care trebuie
să reflecte tendinţele de dezvoltare a unei zone analizând mişcarea populaţiei,
natalitatea, mortalitatea, gradul de îmbătrânire al populaţiei, speranţa de viaţă la naştere,
emigrarea şi imigrarea, etc. Toţi aceşti indicatori sunt în strânsă corelaţie cu indicatorii de
ordin economic. Interacţiunea între social şi economic este evidentă printr-o dependenţă
în ambele sensuri. Atunci când sunt creşteri la aşa-zişii indicatori pozitivi ai demografiei,
de regulă, ele cauzează creşteri ale factorilor economici. Ori o scădere din punct de
vedere economic are o puternică repercusiune asupra evoluţiei demografice. Se poate
spune deci că, orice fluctuaţie din demografie se reflectă printr-o altă fluctuaţie pe plan
economic chiar dacă nu imediat (aceasta putând fi observată după o anumită perioadă
de timp).
Iar această interacţiune a acestor factori se răsfrânge în modul cel mai evident
asupra amenajării teritoriului prin modificări care schimbă peisajul natural. Politica de
dezvoltare locală urmărită prin lucrări cum este şi Planul Urbanistic General urmăreşte
tocmai aceste modificări prin valorificarea potenţialului de orice fel, fie el natural, social
sau economic. Din acest motiv considerăm, de o importanţă majoră, introducerea datelor
evidenţiate prin astfel de studii într-un capitol separat al prezentei lucrări.
1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene
sau locale
Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de
statistică regională Tempo) a Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de
Statistică Neamţ;
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Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ.
1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor
În perioada întocmirii prezentului P.U.G. sunt în curs de derulare proiecte care
privesc reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi a grădiniţelor din oraş, amenajarea
spaţiilor verzi şi de agrement, extinderea reţelelor de canalizare, distribuţie de gaze
naturale, alimentare cu apă, reabilitarea reţelei stradale, modernizarea iluminatului
stradal şi dotarea oraşului cu o reţea de transport modernă.
Contract CL3 Apa Serv – “Alimentare cu apă și rețele de canalizare în
Aglomerarea Târgu Neamț”
Reabilitare străzi în Orașul Târgu Neamț, județul Neamț
Proiectarea și execuția Stației de transfer Târgu Neamț
Înființare infrastructură de agrement – piscină acoperită și funcțiuni anexe
Master Plan Pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Pentru Judeţul
Neamţ
1.3.5 Suportul topografic al P.U.G.
-Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie,
Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere executată în 1974 şi imprimare
în 1978, precum şi aerofotografiere executată în 1981 şi imprimare în 1984.
-Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2003-2005.
-Hărţi silvice .
-Măsurători T.P.S. şi G.P.S. executate în anul 2007.
Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza
ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren.
Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 si 1:5000.
Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate.
Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa
de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe planurile
topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea
detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor
G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1 Evoluţia - Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial administrative ce face obiectul P.U.G.
Târgu Neamţ se numără printre vechile aşezări din Moldova, cu vestigii
arheologice din neolitic şi din epoca bronzului. Cele mai vechi urme de locuire s-au găsit
în aşezările de la Lunca - Poiana Slatinei, Oglinzi - Cetăţuia şi Băi, care se află situate în
preajma izvoarelor din sud-estul Culmii Pleşului. Aici s-a descoperit un bogat material
ceramic care aparţine culturii Starcevo-Criş (mileniul VI-V i.d.Hr.).
Cu o evoluţie care a durat circa o jumătate de mileniu, această cultură a fost
succedată de cultura ceramicii liniare şi de cultura Precucuteni (mileniul V-VI i.d.Hr.),
atestate prin siturile de la Târpeşti, Lunca, Oglinzi, Topoliţa, Davideni.
Elementele ceramicii pictate de la Pometea, Lunca - Poiana Slatinei, Oglinzi Fata Slatinei, Răuceşti - Munteni, Târpeşti, Petricani, Valea Seacă, Poiana sau Vânători
aparţin civilizaţiei Cucuteni (mileniul VI-III i.d.Hr.).
În apropierea izvoarelor sărate s-au descoperit elemente ceramice de brichetaj
care erau folosite la obţinerea sării prin evaporare.
Zona a fost locuită şi de comunităţi ale epocii bronzului tracic (circa 1800-1100
î.d.Hr.), atestate prin descoperirile de la Lunca, Oglinzi, Vânători, Săveşti, care sunt
atribuite culturilor Costişa şi Noua.
Cu ocazia efectuării săpăturilor pentru fundaţiile spitalului orăşenesc (1847), s-au
descoperit urmele unei vechi cetăţi, considerată dacică, după obiectele găsite în pământ:
"secrie de piatră şi de stejar scobite pentru morţi, oase petrificate, harburi de fier zguriat,
harburi de lut ars, instrumente din piatră şi alte obiecte de diferite trebuinţe". (D.
Constantinescu, 1972; C. Buzdugan, 1981). Obiecte din epoca geto-dacică s-au găsit la
Târgu-Neamt, Ocea şi Urecheni, în urma unor săpături relativ recente (M. Bentea şi I.
Antonescu, 1967).
Pe teritoriul actual al oraşului, s-a închegat o aşezare statornică şi importantă în
perioada premergătoare constituirii statului feudal Moldova (C.C. Giurescu, 1972).
Apariţia acestei aşezări a fost favorizată de poziţia sa în intersecţia unor drumuri
comerciale pe un teritoriu adăpostit şi însorit, înconjurat de păduri, păşuni, fâneţe şi
terenuri arabile. În apropiere erau izvoare şi fântâni de slatină, din care se obţinea sare.
Periodic, se efectuau schimburi de produse în natură sau cu plata în monezi, localitatea
căpătând funcţia de târg. Treptat, termenul de "târg" capătă sensul de aşezare care a
depăşit stadiul rural, devenind sinonim cu acela de oraş.
În secolul al XII-lea, s-a produs un salt în dezvoltarea oraşului, prin creşterea
populaţiei, în urma colonizării unor teritorii din Transilvania cu saşi originari din Flandra,
care au trecut şi la est de Carpaţi, aşezându-se la Târgu Neamt şi în alte oraşe din
apropiere (Baia, Suceava, Roman). Saşii au adus o seamă de meşteşuguri, dintre care
se remarcă acelea de obţinere a stofelor şi pânzeturilor, transmise şi populaţiei
autohtone din oraş şi din satele învecinate. Totodată au contribuit la dezvoltarea
comerţului, păstrând relaţiile de schimb cu saşii din oraşele transilvănene.
Populaţia de origine săsească a determinat organizarea oraşului după modelul
transilvănean, având în frunte un şoltuz (cârmuitorul oraşului) şi 12 pârgari (membrii ai
sfatului orăşenesc), aleşi din rândul celor mai destoinici meşteşugari şi negustori. În
ajunul anului 1600, Neamţul păstra această conducere proprie (N. Iorga, 1918).
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Numărul imigranţilor saşi aşezaţi în oraş creşte în secolul al XIV-lea, când tătarii
sunt siliţi să se retragă spre răsărit. Prosperitatea economică din această perioadă situa
Neamţul pe poziţia a doua în Moldova, după Baia, care era capitala. Pe râul Ozana şi pe
afluentul său Nemţişor, s-au construit mori de apă, pive pentru sumane şi dartse pentru
postav, care dădeau produse de bună calitate, cunoscute şi în afara graniţelor Moldovei,
despre care documentele secolului al XV-lea fac numeroase menţiuni. Datorită cerinţelor
mari de la această importantă intersecţie de drumuri, apar slodniţe, mici fabrici de bere,
bautura preferată a populaţiei de origine săsească. Comercianţii exportau postavuri,
ceară, miere de albine, pilicele, piei crude, piei tăbăcite, oi, vite mari, cai, s.a., pentru
care erau tarife vamale oficiale între 1 şi 10 groşi, în funcţie de produs şi calitate.
În primele decenii de existenţă a oraşului, a fost construită, pentru apărare, o
fortificaţie de lemn, dar între anii 1380 şi 1390 domnul Moldovei Petru Muşat ridică în
vecinătatea oraşului, pe abruptul stâncos al Culmii Pleşului, Cetatea Neamţ, nucleu
militaro-social situat la intersecţia unor importante drumuri comerciale. Cetatea Neamţ a
fost refăcută, întărită şi amplificată de Ştefan cel Mare, care a realizat o reţea de
fortificaţii puternice la hotarele ţării.
Cetatea a fost atestată documentar la 2 februarie 1395 de către regele Ungariei
Sigismund de Luxemburg, care emite un act "ante castrum Nempch" (înaintea cetăţii
Neamţ), cu ocazia asedierii cetăţii într-un război împotriva domnului Moldovei, Ştefan
Muşat (1394-1399). Acesta obţine victoria de la Hindău (Ghindăoani), în apropierea
oraşului, şi oştile invadatoare se retrag peste munţi.
Datorită puterii de apărare a cetăţii, oraşul se dezvoltă din punct de vedere
economic, ajungând unul din principalele târguri ale Moldovei, fiind cunoscut şi peste
graniţă pentru activitatea comercială. Privilegiul comercial acordat de către Alexandru cel
Bun, la 8 octombrie 1408, negustorilor din Liov prevedea ca cei ce vor cumpăra "...vite
cornute sau berbeci în Bacău sau în Roman...în Baia sau în Târgu Neamţ, sau în alte
târguri ale noastre" să plătească vamă numai în târgul de unde au cumpărat vitele, luând
dovada cuvenită cu pecete de la vameş (C.C. Giurescu, 1967). Târgu Neamţ devenise la
această dată, datorită poziţiei strategice şi importanţei economice, centru vamal cu
pecete, având însemnele vechi feudale: cruce, flori şi săgeţi (N. Iorga, 1932). "Pecetea
cea mare" a oraşului, folosită la data de 25 ianuarie 1599 pe un zapis scris cu litere
slavone la Neamţ, avea caracteristici gotice "S. CIVIUM DE NIMCZ" (Sigiliul orăşenilor
din Neamţ) (Stefan Gorovei, 1978). Până în prezent se cunosc patru oraşe
extracarpatice care au avut sigilii latineşti: Baia, Câmpulung (Muscel), Roman şi Târgu
Neamţ. Pecetele care au circulat până în secolul al XVIII-lea au avut simboluri specifice
(cruce, săgeţi, flori), dar pe unele găsim cozi de frunze de vie şi struguri. Existenţa viilor
în ţinutul Neamţ este atestată de documente emise în anii 1429, 1430, 1437, 1441, în
utlimul precizându-se locul uneia dintre ele "mai sus de Cetatea Neamţului". În secolul al
XVI-lea, cultura viţei de vie era pe sfârşite, şi în anul 1641, misionarul catolic Baksic,
vizitând Neamţul, consemnează, că "nu există vii".
Evoluţia oraşului
Târgu Neamţ, apărat de cetate şi favorizat de controlul pe care îl exercită asupra
drumurilor comerciale care legau Dunărea de nordul Moldovei şi de Transilvania,
"...devenit şi capitală de ţinut", va cunoaşte o îndelungată perioadă de prosperitate, până
la jumătatea veacului al XVI-lea. În anii 1467 şi 1476, oraşul a avut de suportat două
incendii pustiitoare (C. Buzdugan, 1981). În această perioadă era alimentat cu apă
potabilă prin două conducte de ceramică: una, formată din olane, descoperite cu ocazia
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unor săpături, avea traseul pe sub Dealul Cetăţii spre centrul oraşului, iar a doua cobora
din cartierul Pometea, prin dreptul Bisericii "Sfinţii Voievozi", spre o fabrică de bere,
având olane de altă factură. Pe Uliţa Mare a târgului erau cişmele de apă pentru
consumul populaţiei şi cişmele cu uluc pentru adăpatul animalelor.
În secolele XV-XVI, Târgum Neamţ a fost o aşezare înfloritoare, considerată
"oppidium" (1503), "oppidium populorum" (1562), "civitas" (1636) (Colecţia de
documente Eodoxiu Hurmuzaki). Târgul şi-a avut hotarul şi ocolul deosebit de al Cetăţii
Neamţ. Teritoriile aparţineau domnitorului cu tot ce era pe ele: sate, vii, mori, iazuri,
prisaci, velniţe, etc. şi nimeni nu putea vinde sau înstrăina o palmă de pământ. Târgoveţii
puteau fructifica aceste terenuri cultivându-le, plantând vii şi livezi, ţinând vite, având
iazuri, prisaci.
Pentru folosinţa terenului, se plăteau dări către domnie. În hotarul ocolului Neamţ
intrau satele: Petricani, Săveşti, Cehlăeşti, Netezi, Berceşti, Corutchireşti, Războieni,
Popeşti (pe Cracău), Giurgeşti (pe Topoliţa), Răuca (Răuceşti) (C.C. Giurgescu, 1967).
Cetatea Neamţ era folosită de domnitori, în timpul ameninţărilor de război, pentru
adăpostirea familiei şi a visteriei. Dimitrie Cantemir nota în "Descrierea Moldovei" că
locuitorii găsesc în cetate o scăpare sigură.
În secolul al XVII-lea, Târgu Neamţ începe să decadă. Teritoriul rural se reduce
treptat, iar activitatea comercială şi meşteşugărească se diminuează datorită impozitelor
apăsătoare. În această perioadă au afectat oraşul desele războaie şi incursiuni
îndreptate împotriva cetăţii. De fiecare dată oraşul suferea mari distrugeri şi incendii, aşa
cum a fost pe timpul ostilităţilor turco-polone, dintre anii 1672 şi 1699, desfăşurate pe
teritoriul Moldovei, când cetatea a fost atacată în numeroase rânduri (1673, 1674, 1683,
1684, 1689, 1691). Călătorii străini, ajunşi pe aceste meleaguri la sfârşitul secolului al
XVII-lea notau:
"...oraşul Neamţ aşezat ... într-o vale ocupată toată de pruni, meri şi alţi pomi. Nu
există vii ... Sunt 100 de case de români, cu 550 de suflete. Au două biserici de lemn,
una Sf. Mucenic Dumitru şi alta Naşterea Maicii Domnului. Aici se ia vamă negustorilor
care merg în Transilvania". (Baksic, 1641);
"...au jefuit, au dus oamenii în robie, pe unii i-au ucis, au ajuns până la munţi."
(Giovanni Battista Vulponi, 1687);
"...acum din nou duşmanii s-au luptat cu polonii în Moldova...la Baia, Suceava,
Neamţ, nu au mai rămas decât doar zidurile goale, nu zic de la case, dar încă şi la
biserici. " (Giovanni Battista Vulponi, 1687);
"...un orăşel a fost în vale, astăzi sunt colibe." (jurnalul expediţiei lui Sobieski,
1691).
În secolul al XVIII-lea, caracterizat prin domniile fanariote şi prin exlpoatarea
accentuată de către Poartă, oraşul nu va mai cunoaşte gloria trecută, cu atât mai mult cu
cât Cetatea Neamţ a fost distrusă de Mihail Racoviţă în 1718, la cererea expresă a
turcilor.
În anul 1757, Constantin Racoviţă face danie Mănăstirii Neamţ moşia şi vatra
târgului cu livezi şi locurile de ţarină, pădurea şi vadurile de mori. Acum locuitorii erau
obligaţi să plătească bezmenul pentru dugheni şi dijma din ţarini.
Un factor al decăderii economice şi politice l-a constituit mutarea capitalei
Moldovei la Iaşi şi orientarea drumurilor comerciale către acest oraş, în timp ce vechile
trasee rămân secundare. Volumul schimburilor de mărfuri scade vizibil de la un an la
altul.
În această perioadă, în oraş au început să pătrundă masiv evreii, veniţi dinspre
nord. Legile nu permiteau evreilor să-şi cumpere pământ şi de aceea ei luau în bezmen
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(închiriere pe termen lung sau fără termen) de la Mănăstirea Neamţ un loc de casă în
partea centrală a oraşului unde îşi construiau o locuinţă cu spaţii comerciale (N. Iorga,
1925).
Viaţa economică şi social-politică se înviorează începând cu secolul al XIX-lea,
deoarece Târgu Neamţ este singurul centru polarizat al depresiunii subcarpatice şi al
zonei montane. În oraş se organizau târguri săptămânale şi iarmaroace vestite. Impulsul
l-au dat românii care au venit din Transilvania şi s-au aşezat aici în număr mare, formând
o mahala a târgului, " mahalaua tutuienilor", adică a oierilor. "Între anii 1813-1822 a
plecat la Săliştea Sibiului un număr de 20 de familii de tutuieni (oieri), însumând 81 de
persoane. Dintre aceştia, 14 familii s-au aşezat la Târgu Neamţ, întemeind numita
mahala." (Gh. Radu, 1989). În decursul anilor care au urmat, numărul celor veniţi din
Transilvania a crescut, întemeindu-şi gospodării şi în Humuleşti sau în Blebea. Cei veniţi
de peste munţi au adus cu ei rase bune de vite şi unele îndeletniciri specifice cum este
meşteşugul de a face brânză bună de oaie. Tot tutuienii au adus în Târgu Neamţ şi
teascul de făcut oloi din seminţe de cânepă, superior prin randament celui local, şi roata
de tors lâna. Tutuienii veniţi dintr-o zonă textilă renumită erau vestiţi pentru ţesutul
sumanelor şi al pânzei de in. Semnificative sunt în acest sens afirmaţiile marelui
povestitor Ion Creangă în "Amintiri din copilărie": "...Tutuienii veniţi din Ardeal...lucrează
lâna şi sunt vestiţi pentru teascurile de făcut oloi."
Tutuienii din Târgu Neamţ au dus, în scurtă vreme, departe în ţară, renumele unei
puternice industrii şi al unui înfloritor comerţ cu tot felul de ţesături de lână şi brânzeturi
de calitate. Începe să reînvie comerţul cu vite şi iau fiinţă noi fabrici de oloi, velniţe, fabrici
de bere. Se diversifică meşteşugurile pe baza prelucrării lemnului, pieilor şi lânii.
Secolul al XIX-lea şi consolidarea funcţiilor oraşului
La mijlocul secolului al XIX-lea, la Târgu Neamţ se aflau 59 de meşteri sumănari,
46 de meşteri croitori şi 3 fabrici de postav. Cea mai importantă şi mai bine utilată fabrică
era fondată de Mihail Kogălniceanu în 1853, cu utilaj adus din Germania, folosind iniţial
forţa apei, iar ulterior o maşină cu vapori de 24 CP. A fost cea dintâi fabrică integrată de
lână din Moldova, cu un proces tehnologic avansat, pentru toate etapele succesive ale
procesului de producţie. Se obţineau postavuri, ciorapi tricotaţi, pături, covoare, pleduri,
cergi şi altele. Fabrica prelucra anual între 50000 şi 60000 oca de lână, având peste 120
muncitori. Mihail Kogălniceanu vinde fabrica în 1879 colonelului E. Alcaz. După 6 ani,
colonelul demontează fabrica şi o mută la Buhuşi.
Un eveniment important din viaţa oraşului se produce la 16 octombrie 1852, când,
în cadrul unei mari solemnităţi, Domnitorul Grigore Ghica, Mitropolitul Moldovei, stareţul
Mănăstirii Neamţ şi mult norod inaugurau Spitalul, Spiteria şi Şcoala Domnească (D.
Constantinescu şi colab., 1972), edificii care s-au ridicat prin grija şi cheltuiala Mănăstirii
Neamţ.
Despre această solemnitate vorbeşte Ion Creangă în "Amintiri din copilarie":
"Eu, împreună cu alţi băieţi, isonari ai bisericii, stam aproape de Ghica-Vodă care era de
faţă la acea serbare, înconjurat de o mulţime de lume, şi nu ne mai săturam privindu-l".
Spitalul s-a inaugurat înaintea acelora din Piatra Neamţ şi Bacău, funcţionând cu
40 de paturi (D. Constantinescu şi colab., 1972). În anul 1853 îşi deschide porţile Şcoala
Nr. 1 de Băieţi, "Şcoala Domnească", unde au învăţat Ion Creangă, Vasile Conta, Gh.
Atanasiu, iar 5 ani mai târziu (1858) se deschide şi prima şcoala publică pentru fete,
"Şcoala Nr. 1 de Fete" în casele lui Mihail Kogălniceanu. De acum au putut sa înveţe toţi
copiii urbei Neamţ.
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Viaţa politică începe să fie trăită cu intensitate, populaţia oraşului manifestându-şi
entuziasmul faţă de Unirea Principatelor într-un mod cu totul deosebit. Aceste momente
le-a văzut şi le-a trăit Nicolae Grigorescu, care la 24 ianuarie 1859 era la Agapia: "...Am
lăsat tot, am pus şaua pe cal şi fuga la târg. Atunci am văzut eu ce va să zică bucuria
unui popor. Cântece, jocuri, chiote în toate părţile. Îţi ieşeau oamenii în drum cu oala
plină de vin; care cum se întâlneau luau vorbă de Cuza, de unire, se îmbrăţişau şi
încingeau hora în mijlocul drumului. Şi era un ger de crăpau pietrele. Da’ unde mai sta
cineva în cas’? Am văzut bătrâni care plângeau de bucurie...vro săptămână n-au putut
lucra... Mi-aduc aminte că stam seara până târziu şi făceam desenuri alegorice despre
Unirea Principatelor." (Alexandru Vlahuta, 1910).
Adunarea Legiuitoare a României a votat în anul 1863 Legea privitoare la
seculizarea averilor mănăstireşti şi trecerea lor în proprietatea statului, ceea ce a permis
oraşului Târgu Neamţ să se elibereze de sub hegemonia Mănăstirii Neamţ.
În anul 1864, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a intrat în vigoare Legea
organizării administrative, în urma căreia oraşele urmau să fie conduse de un primar şi
un consiliu comunal. De aceea, începând cu această dată, în fruntea oraşului este numit
un primar, ajutat de 10 consilieri aleşi dintre cei mai destoinici locuitori.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, "Marele dicţionar geografic" prezintă oraşul Târgu
Neamţ într-o uşoară dezvoltare economică şi social-culturală, cu multe străzi, bine
îngrijite şi prunduite, opt biserici, două şcoli de băieţi şi una de fete, 77 stabilimente
comerciale, numeroase ateliere de tăbăcărie, cojocărie, tâmplărie, fierărie, croitorie,
cizmărie şi altele, cu un comerţ şi un iarmaroc renumit în toată ţara pentru lemn şi
produse din lemn, cereale, ţesuturi de lână şi din in, brânzeturi, păsări, vite, etc.
Oraşul Târgu Neamţ în secolul al XX-lea
Ascensiunea oraşului a continuat şi la începutul secolului al XX-lea, până în anul
1916, când România participă la Primul Război Mondial. În perioada anilor 1916-1918,
oraşul trece prin greutăţi impuse de război, la care se adaugă iarna cumplit de grea a
anului 1917, în care o parte din populaţie a fost secerată de boli, de foame şi de frig.
După încheierea păcii şi înfăptuirea Unirii Tuturor Românilor, situaţia economică şi
social-politică începe să prospere. Creşte numărul locuitorilor şi se dezvoltă funcţia
turistică a oraşului, prin îmbunătăţirea căilor de comunicaţie rutieră şi introducerea
transportului auto.
În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, Târgu Neamț a avut mult de suferit
datorită pierderilor determinate de poziţia sa în imediata apropiere a liniei frontului, ceea
ce a determinat evacuarea populaţiei. După război, oraşul se reface şi îşi diversifică
funcţiile economice şi administrative.
În prezent, funcţia industrială a oraşului este prioritar spre industria textilă,
industria confecţiilor, a blănăriei, a lemnului (cherestea, butoaie, scaune, mobilă - corp
mobilă sculptată), industria alimentară (brânzeturi, semiconserve de fructe, preparate din
carne), industria materialelor de construcţii şi industria cauciucului. Prin poziţia sa şi prin
noua arhitectură, care îmbină stilul geometric cu elementele tradiţionale ale zonei,
reprezintă un centru turistic important cu un nou patrimoniu bogat, care asigură tranzitul
spre obiectivele turistice de importanţă internaţională. Din anul 1986, circulaţia turistică
se poate orienta şi spre transportul feroviar fiind dată în exploatare calea ferată
neelectrificată Paşcani - Târgu Neamţ.
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Extinderea în teritoriu şi textura stradală a oraşului Târgu Neamţ
Etapele de evoluţie teritorială a oraşului Târgu Neamţ sunt greu de reconstituit,
deoarece clădirile vechi, din materiale puţin rezistente, au dispărut aproape în întregime,
ca urmare a deselor invazii sau a sistematizării urbane din perioada contemporană.
Primul nucleu orăşenesc, cu o vatră urbană de dimensiuni mici, a fost
premergător secolului al XIV-lea.
În secolele XIV-XV s-a dezvoltat o concentraţie urbană la poalele dealului
Neamţului, din Culmea Pleşului, între Biserica Domneasca şi fosta Uliţă Veche, la vestnord-vest de actualul centru (Al. Ungureanu, 1980).
În cursul dezvoltării istorice, evoluţia teritorială a fost stimulată de apariţia unor noi
tipuri de zone funcţionale şi de includerea la oraş a unor foste aşezări rurale.
În secolele XVI-XVIII, oraşul a avut o extindere moderată, iar în secolul al XIX-lea
a avut o creştere teritorială mare. Acum au apărut cartiere suburbane noi, cum este
"Mahalaua Tutuienilor", întemeiată de românii veniţi din Transilvania.
În anul 1890, suburbiile oraşului erau: Neamţu, Berăria, Boiştea, Haralambie,
Pârăul Ursului, Pometea, Prundu şi Tutuieni. (C.D. Gheorghiu, 1895), unele având o
dezvoltare funcţională bine conturată.
În secolul al XX-lea, creşterea în suprafaţă a fost realizată prin extinderea unor
cartiere vechi şi prin înglobarea la oraş a localităţilor suburbane Condreni, Humuleşti,
Blebea şi a Băilor Oglinzi, care în prezent aparţin administrativ de oraşul Târgu Neamţ.
Textura stradală a oraşului exprimă etapele evoluţiei teritoriale şi diversificarea
funcţiilor. Centrul a evoluat spontan spre forma pieţei alungite sau a pieţei-stradă. În
planul oraşului se evidenţiază două axe principale de circulaţie: una din direcţia nord-est
spre sud-vest, care străbate oraşul ca o componentă a drumului naţional DN 15C, iar
alta, pe direcţia vest-est, cu legătură spre zona montană (DN 15B) şi Valea Bistriţei, sau
spre drumul naţional de importanţă europeană E85, cu legătură la Cristeşti. Aceste
artere principale sunt dublate sau chiar triplate de străzi paralele.
Unele cartiere au influenţe rurale, casele vechi fiind construite pe tălpi de stejar,
cu pereţi de bârne, în prezent tencuite. Acoperişurile sunt realizate în patru ape,
acoperite cu draniţă, ulterior cu tablă sau ţiglă. Prispa a fost înlocuită cu cerdac, care are
decoraţii cu motive florale, geometrice şi uneori zoomorfe, executate prin cioplituri şi
crestături în lemn sau prin traforaj. În "Tutieni" s-a păstrat fizionomia sud-transilvăneană,
casele fiind mari, având forma pătrată, cu pridvor înalt pe mai multe laturi, cu stâlpi de
cărămidă şi arcade rotunde sau în acoladă.
În zona centrală se mai păstrează un număr mic de case de tip aristocratic, cu o
anumită distincţie arhitecturală. Sunt clădiri masive, de dimensiuni mari, cu faţade frumos
ornamentate. Pe arterele principale s-au construit blocuri de locuinţe cu magazine la
parter, în forme variate şi cu ornamentaţii în manieră geometrică.
Spitalul Orăşenesc, Şcoala Domnească în care astăzi funcţionează Muzeul de
Istorie şi Etnografie şi alte clădiri publice construite în secolul al XIX-lea pentru a
adăposti diverse instituţii au o arhitectură impozantă, adaptată la necesităţile funcţionale.
Evoluţia numerică şi structura populaţiei
Începuturile populării acestei aşezări se pierd în negura timpurilor, cu foarte mult
timp înaintea descălecatului Moldovei (1359) şi a primei atestări documentare (13891392). Vestigiile arheologice descoperite fac dovada locuirii teritoriului oraşului şi a
împrejurimilor sale încă din perioada comunei primitive. Cele mai vechi mărturii datează
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din neolitic şi epoca bronzului, urmate de elemente ale civilizaţiei geto-dacice (C.
Buzdugan, 1981), atestate de cele 19 obiective arheologice semnalate sau cercetate pe
raza oraşului şi de cele 170 puncte arheologice din împrejurimi (Gh. Dumitroaia, 1992).
În feudalismul timpuriu (secolele XIII-XIV), populaţia oraşului era numeroasă,
determinând menţionarea sa în lista rusă de oraşe din Moldova (1387-1392) pe locul III,
după târgul Ieşilor şi târgul Roman, pe Moldova (C.C. Giurescu, 1967). Pe măsură ce
relaţiile de producţie feudale s-au cristalizat şi, la adăpostul Cetăţii Neamţ, s-au dezvoltat
comerţul şi meşteşugurile, a crescut populaţia oraşului, fapt semnalat de călătorii străini
care au trecut pe aici. Au existat şi perioade de regres, datorită deselor invazii şi
distrugeri, care au afectat toată ţara.
Prima înregistrare oficială a populaţiei oraşului se face în anul 1772, reluată în
1774, de către administraţia militară rusă, din necesităţi de întreţinere a armatei în
războiul ruso-turc (1769-1774). Conform acestei statistici, Târgu Neamţ avea 145 de
case, din care 6 pustii şi 128 birnici, la care se adăugau 11 slujitori ai bisericilor, scutiţi de
biruri. În recensământ, unele familii sunt numite după locul de provenienţă: ungurean (5),
muntean (15), brăilean (4), rus (4). Se fac cunoscute şi ocupaţiile locuitorilor: ciubotar (3),
curelar (1), cojocar (2), pescar (2), solonar (2), blănar (1), olar (1), cârciumar (5), bărbier
(1), soponar (1), potcovar (1), salahor (1), morar (2), porcar (1), berbecar (1), şoltuz (1).
Cu tot declinul vădit, până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Târgu Neamţ avea o
populaţie mai mare decât Piatra Neamţ. Abia în primele decenii ale secolului al XIX-lea
acesta îl întrece, în anul 1835 Târgu Neamţ având 519 familii, iar Piatra Neamţ, 601
familii (V. Tufescu, 1970). În acest secol, viaţa economică şi social-politică reînvie în ţară,
atrăgând după sine şi creşterea numerică a populaţiei.
În Târgu Neamţ se stabilesc mulţi români transilvăneni care şi-au părăsit locurile
natale datorită opresiunilor economice, persecuţiilor religioase şi limitării drepturilor
politice de către instituţiile administrative ale regalităţii ungare. Populaţia orăşenească
era grupată pe bresle. Asociaţiile de negustori se formaseră după criteriul limbii sau
asocierii (greci, români, armeni, evrei), iar meseriaşii - după specificul muncii lor (olari,
croitori, cojocari, tâmplari, blănari, etc.).
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au migrat spre oraş mulţi meşteri
tâmplari, tăbăcari, cojocari, dulgheri, fierari, caretaşi şi alte categorii, din localităţile
învecinate sau chiar din zone mai îndepărtate, deoarece meseriile erau din ce în ce mai
bine plătite. În 1890, populaţia oraşului era de 6.690 suflete, din care 3.074 erau bărbaţi,
iar 3.616 femei (C.D. Gheorghiu, 1895).
La începutul secolului XX, în anul 1915 populaţia oraşului era de 9.115 locuitori,
dar în Primul Război Mondial scade datorită mortalităţii ridicate. După război, în 1921,
populaţia oraşului era de 8.693 locuitori şi în anii următori creşterea a fost lentă, în 1941
înregistrând 10209 persoane. Al Doilea Război Mondial a determinat pierderi de vieţi
omeneşti şi evacuarea locuitorilor la apropierea liniei frontului. În toamna anului 1944, o
parte din cei refugiaţi nu s-au mai întors. De aceea, la recensământul populaţiei din
1948, Târgu Neamţ avea 8.948 locuitori.
În a doua jumătate a secolului XX, oraşul s-a dezvoltat economic, edilitar şi social,
în anul 1950 devenind centru administrativ al raionului. Numărul locuitorilor a crescut la
10373 în 1956. Mulţi locuitori îşi schimbau locul de muncă din domeniul agricol în cel
industrial sau comercial.
La recensământul din 1977, s-au înregistrat 15953 locuitori, iar la cel din 1984,
numărul locuitorilor a crescut la 18080.
La 1 ianuarie 1993, în orasul Târgu Neamţ locuiau 22396 persoane, dintre care
11505 femei şi 10891 de bărbaţi. Ca structură etnică, 22102 sunt români, alături de care
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locuiau 112 romi, 34 evrei, 19 maghiari, 12 germani şi 119 alte naţionalităţi. După religie,
21811 (97,4%) sunt ortodocşi, 166 sunt ortodocţi de stil vechi, 66 adepţi ai religiei
creştine după evanghelie, 26 adventişti, 82 romano-catolici, 9 greco-catolici, 40 evrei, 9
penticostali, 187 alte religii.
După 1993, populaţia oraşului are un ritm de creştere lent, ajungând la sfârşitul
anului 1997 la o populaţie totală de 22700 locuitori.
Condiţiile naturale, economice şi strategice au oferit oraşului Târgu Neamţ
posibilităţi deosebite de dezvoltare şi extindere, dar au atras şi interesul unor cuceritori
străini care au trecut localitatea "prin foc şi sabie".
Oraşul îşi are rădăcinile în secolele dinaintea formării statului feudal Moldova.
Descoperirile arheologice efectuate pe vechea vatră de locuire a oraşului, în cartierul
Tutuieni, atestă existenţa urmelor de locuire cel puţin din ultimele decenii ale secolului al
XIV-lea.
Viaţa oraşului, perioadele de dezvoltare sau decădere, au fost strâns legate de
istoria Cetăţii Neamţ şi de istoria Moldovei, în general. Pe baza cercetărilor de arhivă s-a
stabilit că Neamţul a avut un sigiliu propriu, în limba latină, la fel ca oraşele Baia sau
Roman. Necesitatea de a crea un sistem de apărare în faţa duşmanilor a făcut ca Petru I
Muşat să ridice, între 1382-1387, pe Culmea Pleşu, un fort, transformat mai apoi în
cetate. Situată la întretăierea drumurilor comerciale care leagă Suceava de Piatra sau
alte târguri ale Moldovei, Cetatea Neamţ a devenit, pentru o lungă perioadă de timp,
nucleul în jurul căruia s-a desfăşurat viaţa urbei de pe malurile Ozanei, şi care astfel a
devenit domeniu domnesc.
La începutul secolului al XV-lea, negustorii care cumpărau vite din târgurile
localităţii plăteau vamă, din acest punct de vedere oraşul devenind un important punct
vamal. Târgul se va dezvolta cu timpul, devenind un important centru comercial şi
meşteşugăresc. Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea însă, viaţa economică şi
socială a urbei nu mai cunoaşte ritmul dezvoltării de până atunci. În veacurile următoare
oraşul înregistrează o decădere a activităţilor meşteşugăreşti şi comerciale, la aceasta
contribuind şi unii factori interni şi externi (precum incendiile provocate în timpul
războaielor turco-polone sau ruso-turce).
La începutul veacului al XIX-lea, condiţiile favorabile agriculturii şi creşterii
animalelor au făcut ca satele să se dezvolte din nou din punct de vedere economic.
Astfel, satul Humuleşti (astăzi cartier al oraşului) a devenit renumit pentru iarmarocul
săptămânal organizat aici.
În 1852, la 16 octombrie, Grigore Alexandru Ghica - domnitorul Moldovei –
inaugurează Şcoala Domnească, Spitalul şi Spiţeria, şi tot în 1852 se va construi aici, în
apropierea cartierului Blebea, una dintre primele fabrici de postav de calitate superioară
din Moldova, aparţinând lui Mihail Kogălniceanu. Extinderea activităţilor economice va
continua şi la începutul secolului nostru, influenţată fiind de dezvoltarea cunoscută de
întreaga zonă, de progresul tehnicii.
Intrarea României în primul război mondial a făcut ca Batalionul de vânători de
munte din Târgu Neamţ, prima unitate de acest fel din armata română, să participe
alături de unităţile militare din Piatra şi Roman la campaniile din Transilvania, Muntenia şi
Moldova. Pentru comemorarea eroilor, la 28 iunie 1939, în prezenţa Regelui Carol al IIlea şi a primului ministru Armand Călinescu, a fost inaugurat Monumentul Vânătorilor de
Munte. Operă a sculptorului Theodor Burcă, acesta este construit din piatră şi bronz şi
adăposteşte osemintele a 196 de eroi căzuţi în Marele Război pentru Întregirea
Neamului Românesc.
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După încheierea războiului, viaţa a oraşului a reintrat în normal, înregistrându-se
chiar progrese în ceea ce priveşte activitatea economică şi socială.
Anii celui de al doilea război mondial au provocat mari distrugeri şi în această
parte a ţării. Rechiziţiile făcute au înrăutăţit şi mai mult situaţia locuitorilor. O parte dintre
fabricile oraşului au fost mutate în alte zone ale ţării iar tinerii obligaţi să participe la
construirea liniei de fortificaţie Tg. Neamţ-Paşcani.
Deceniile de dictatură care au urmat războiului au adus multe transformări
oraşului de sub Cetatea Neamţ. Nu se pot totuşi neglija şi aspectele pozitive înregistrate,
precum şi dezvoltarea de care s-a bucurat urbea, dezvoltare care, după 1989, a
cunoscut un ritm mai lent.
Şi totuşi, la 22 iulie 2009, prin Hotărârea de Guvern 848/2009, oraşul de sub
Cetatea Neamţ a fost declarat staţiune turistică de interes naţional, prima din judeţul
Neamţ şi una dintre primele astfel de staţiuni atestate în România.
Şi nu putem să nu amintim şi faptul că oraşul Târgu Neamţ, prin poziţia sa,
reprezintă un punct de acces către mănăstirile din zonă (Neamţ, Secu, Sihăstria, Agapia,
Văratec, etc.) sau spre Masivul Ceahlău - lacul de acumulare "Izvorul Muntelui - Cheile
Bicazului, Lacul Roşu, pe DN15B.
Toponimul Neamţ este mentionat întâia oară în lista rusă de orase "valahe", adică
româneşti, întocmită între anii 1387 şi 1392, unde este înscris "Neamţul în munţi".
Ulterior, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, a folosit acest toponim "ante castrum
Nempch" (înaintea Cetăţii Neamţ) într-un act emis în ziua de 2 februarie 1395, cu ocazia
unei incursiuni în Moldova, urmată de o luptă la Ghindăoani, unde a fost învins de
domnul Ştefan I.
La 7 ianuarie 1403, toponimul Neamţ apare într-un document al cancelariei
Moldovei, unde domnul ţării, Alexandru cel Bun, menţiona pe boierul "pan Sansru de la
Neamţ" ca făcând parte din sfatul domnesc. Apoi termenul apare din ce în ce mai des în
documentele vremii.
Asupra originii toponimului Neamţ au existat diferite discuţii şi ipoteze care nu au
soluţionat mulţumitor această problemă.
Bogdan Petriceicu Haşdeu (1870) considera că "Neamţ e tot Neamţ", adică
numele de Neamţ se referă la grupul de nemţi, poate chiar cavaleri teutoni ori saşi, care
au zidit Cetatea Neamţ. Această ipoteză a fost susţinută şi de alţi istorici: D. Onciul, A.D.
Xenopol, G. Mandrea, N. Boierescu, C. Mătasă, Grigore Ionescu şi alţii.
O părere deosebită a avut Ilie Minea (1943) (susţinută de mai mulţi lingvisti şi
istorici: Al. Lepădatu, N. Iorga, R. Rosetti, N. Constantinescu, N. Grigoraş, Gh. Cojoc, V.
Vătăşeanu, D. Constantinescu, C. Turcu şi alţii), care consideră toponimul Neamţ de
origine slavă, de la termenul "nemeti", care înseamnă liniştit sau tăcut, definind
caracteristicile zonei şi ale râului principal.
Tăcut-tăcută este termen de origine latină, iar expresia "tacenta loca" înseamnă
locuri calme, liniştite, tăcute, tăinuite (C. Turcu, 1977). Tăcut, prin traducere, a devenit
"nemeti", care cu timpul a căpătat forma românizată de Neamţ, care a înlocuit termenul
străvechi latino-românesc "tăcută".
Revenind la cele de mai sus, acceptăm că numele oraşului vine de la toponimul
râului Neamţ (râu tăcut sau liniştit). În sprijinul acestei idei sunt şi însemnările episcopului
catolic Marco Bandini, care, vizitând comunitatea catolică din Târgu Neamţ, în 1646,
nota: "oraşul este aşezat lângă un râu ..., de la care îşi ia numele" (Călători străini prin
Ţările Române, 1973). Dacă numele oraşului ar fi fost de origine germană, sigur Marco
Bandini sublinia acest lucru.
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De la oraşul Neamţ şi-a luat numele cetatea din apropiere - Cetatea Neamţ, apoi
Mănăstirea Neamţ. Toponimul Neamţ s-a extins asupra locului şi ţinutului care şi-a avut
centrul în oraş sau la cetate. În cele din urmă a intrat şi în componenţa numelui Piatra
care din "Piatra lui Crăciun", cum se numea la început, a devenit "Piatra Neamţ".
2.1.1 Consideraţii istorico – geografice
Târgu Neamţ este o aşezare urbană tipic subcarpatică. Poziţia sa la contactul
dintre zona montană şi cea de deal şi de podiş a determinat fizionomia şi dezvoltarea
oraşului, cu caracteristici specifice.
Din punct de vedere geografic este situat în partea central-estică a României, în
depresiunea Ozana-Topoliţa (Neamţului), pe cursul mijlociu al râului Ozana (Neamţ), la o
altitudine medie de cca. 365 m, marcând locul de intersecţie al coordonatelor 47º12'
latitudine nordică şi 26º21' longitudine estică.
Pe harta judeţului Neamţ, oraşul este situat în partea de nord-est, la o intersecţie
de drumuri mari, circulate, de mare importanţă economică şi turistică.
Valea râului Ozana (Neamţ) a fost leagănul unor aşezări preistorice, care s-au
dezvoltat sub forma unor sate existente în perioada organizării statale, cu timpul
polarizând asupra unui centru, care a devenit târg (C. Mătasă, 1940). Acesta este situat
la intersecţia unor vechi drumuri comerciale, care făceau legătura între Transilvania (pe
valea pârâulu Hangu sau pe Valea Largului) şi "marele drum moldovenesc" de pe Valea
Siretului, sau între sudul regiunii subcarpatice moldoveneşti (prin Piatra) şi Podişul
Sucevei (prin Baia).
În prezent, oraşul Târgu Neamţ are rol de placă turnantă a căilor rutiere şi a
turismului din această zonă, asigurând legătura cu mănăstirile nemţene şi cu cele din
nordul Moldovei, cu numeroase locuri şi localităţi istorice, cu lacul Izvorul Muntelui Bicaz, cu masivul Ceahlău şi Cheile Bicazului sau cu importante staţiuni balneoclimaterice.
Din regiunile vestice se poate ajunge în ţinutul Neamţului prin Gheorghieni - pasul
Bicaz - Lacul Roşu - Cheile Bicazului, traseu în serpentine strânse, cu un peisaj sălbatic
de o rară frumuseţe, apoi oraşul Bicaz, în lungul lacului de acumulare Izvorul Muntelui Bicaz, până la Poiana Largului, iar de aici peste pasul Petru Vodă - Pipirig - Târgu
Neamţ.
Din Transilvania se poate ajunge şi prin Topliţa - Borsec - pasul Tulgheş - Valea
Bistricioarei - în lungul lacului de acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz - peste viaductul de
la Poiana Teiului - Poiana Largului - Târgu Neamţ, traseu mai uşor decât primul, dar
deosebit de frumos şi atrăgător, cu multe popasuri îmbietoare.
Din nord, de la Sighetul Marmaţiei - Borşa, peste pasul Prislop - Vatra Dornei Valea Bistriţei, până la Poiana Largului - peste Petru Vodă - la Târgu Neamţ, se parcurge
un traseu pitoresc cu privelişti încântătoare.
O variantă a acestui traseu trece prin popasul Mestecăniş - Câmpulung
Moldovenesc - Gura Humorului - Valea Moldovei, cu posibilităţi de vizitare a oraşului
Fălticeni - Vadul Moldovei - Boroaia - Târgu Neamţ. Acest traseu face legătura şi cu
mănăstirile din nordul Moldovei prin Rădăuţi - Suceava - Fălticeni - Vadul Moldovei Boroaia - Târgu Neamţ.
Din sud sau din est, legatura se face uşor, prin drumul european E85 până la
Cristeşti, iar de aici la Târgu Neamţ. O altă posibilitate este varianta Bacău - sectorul
inferior al văii Bistriţei - Piatra Neamţ - Târgu Neamţ.
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2.2 Elemente ale cadrului natural
2.2.1 Consideraţii generale
Din punct de vedere geografic, oraşul Târgu Neamţ este aşezat în partea centralestică a României, în Depresiunea Neamţ (Ozana-Topoliţa), pe cursul mijlociu al râului
Neamţ (Ozana), la o altitudine de circa 360 m, marcând locul de intersecţie a
coordonatelor geografice: 47º12' latitudine nordică şi 26º21' longitudine estică, fiind cu
aproximativ 250 km mai aproape de Polul Nord decât de Ecuator.
Pe harta judeţului Neamţ, oraşul este situat în partea de nord-est, în aval de
confluenţa râului Nemţişor cu râul Neamţ (Ozana), la o intersecţie de drumuri mari şi
circulate, de mare importanţă economică, turistică şi strategică.
În partea de nord se învecinează cu comuna Răuceşti, la vest cu comuna
Vânători-Neamţ, la sud-est cu comuna Petricani şi la est cu comuna Timişeşti.
Suprafaţa oraşului Târgu Neamţ – inclusiv localităţile componente: Humuleşti,
Humuleştii Noi şi Blebea – este de 4301 ha, din care 1761 ha teren arabil, 1128 ha
păşuni, 496 ha păduri, 59 ha livezi şi 1191 ha intravilan.
Oraşul este situat în partea de nord-est a judeţului, la o intersecţie de drumuri
naţionale, judeţene şi comunale: DN 15B Poiana Teiului – Cristeşti, DN 15C Piatra
Neamţ – Vadul Moldovei, DJ 155I Târgu Neamţ – Tupilaţi, DC 7 Târgu Neamţ – Răuceşti
– Ungheni şi DC 171 Târgu Neamţ – Oglinzi – Răuceşti.
Oraşul Târgu Neamţ se află la o distanţă de 45 km de municipiul Piatra Neamţ,
120 km de municipiul Iaşi şi 60 km de municipiul Suceava.
De asemenea, oraşul beneficiază de o staţie C.F.R. din 1986, fiind legat de unul
dintre principalele noduri de cale ferată, respectiv oraşul Paşcani.
2.2.2 Factori care
paleogeomorfologică

au

contribuit

la

formarea

reliefului

şi

evoluţia

Relieful teritoriului oraşului Târgu Neamţ este rezultatul evoluţiei îndelungate,
desfăşurate din sarmaţian şi până în prezent, a două categorii principale de factori
modelatori:
1. factori endogeni (geologici) reprezentaţi prin rocă, structură şi tectonică, şi
2. factori exogeni (fizico - geografici), din care, un rol important, l-au avut condiţiile
paleogeomorfologice.
2.2.2.1. Factorii interni (endogeni)
Din punct de vedere geologic, regiunea în care este situat oraşul Târgu Neamţ
face parte din sinclinalul flişului carpatic, care a evoluat în intervalul de timp cretacic
inferior - miocen superior, sprijinindu-şi unul din flancuri pe cordiliera central-carpatică şi
celălalt pe bordura Platformei Moldoveneşti. Geologii au ajuns la concluzia că raporturile
tectonice dintre cele două unităţi majore, au imprimat evoluţiei geosinclinalului o migrare
spre est, în care, un rol important, l-a avut şi fundamentul baicalian.
Astfel, s-a ajuns la individualizarea structurii geologice actuale a regiunii, în lungul
unui proces continuu şi de lungă durată.
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Structura şi litologia reprezintă factori interni pasivi, însă rolul său este deosebit,
deoarece, activitatea celorlalţi factori se desfăşoară în funcţie de aceste elemente.
Totodată, la formarea reliefului au contribuit şi mişcările orogenetice şi epirogenetice, ca
factori interni dinamici. Relieful, în această zonă, s-a format în condiţiile existenţei unităţii
pânzei de şariaj Vrancea, structură majoră a flişului cretacic - paleogen. După cum se
ştie, toate unităţile flişului Carpaţilor Orientali sunt dispuse în pânze de şariaj, cele
dinspre est fiind tot mai afundate.
Teritoriul oraşului Târgu Neamţ este situat în bazinul hidrografic al râului Neamţ
(Ozana). Ca urmare, evoluţia reliefului de aici este în strânsă legătură cu evoluţia acestei
văi.
2.2.2.2. Factorii externi (exogeni)
Din această categorie de factori morfogenetici, un rol deosebit de important în
crearea şi evoluţia reliefului din zona oraşului Târgu Neamţ, l-au avut condiţiile climatice
şi arterele hidrografice.
În ultimile decenii, o serie de cercetători, dintre care amintim geografii I. Dionisă
(1968) şi I. Ichim (1979), au încercat să aducă, în lucrările lor, dovezi tot mai sigure, şi
să explice care au fost condiţiile climatice din această parte a ţării noastre, în diverse
etape geologice şi cum au influenţat acestea evoluţia reliefului de aici.
Din aceste lucrări reiese că, începând din cretacic şi paleogen, s-a manifestat o
succesiune de climate, în general calde, tropical - musonice, subtropical mediteraneene, încât, la sfârşitul pliocenului s-a manifestat prima variantă a climatului
arid, cu un sezon rece.
În continuare, în pleistocen, teritoriul ţării a intrat în domeniul fluctuaţiilor climatice,
oglindite în succesiunea perioadelor reci de tip glaciar; pentru riss şi würn au fost găsite
dovezi sigure despre manifestarea unor climate reci, de tip periglaciar. În holocen, se
crede că a fost o alternanţă de climate anaterme şi cataterme.
Pe baza cercetărilor proprii, cât şi a literaturii străine de specialitate, I. Ichim
(1979) arată că izoterma anuală de 30 este limita inferioară a arealelor de dezvoltare a
solifluxiunilor şi că, sub această limită, în condiţiile zonei temperate, factorul climatic,
care controlează procesele morfogenetice, este reprezentat de cantitatea şi regimul
precipitaţiilor şi începe etajul fluvio - denudaţional propriu-zis.
În timpul culminaţiei climatului prelureal, în Europa Centrală, s-ar fi produs un salt
termic de 8 - 100, iar Munţii Stânişoarei, prin altitudinea lor mijlocie, ar fi ieşit din aria
temperaturii medii anuale de 00 (limita inferioară a ariilor cu îngheţul peren), iar, în
Atlantic, întreaga regiune ar fi fost în domeniul temperaturilor medii anuale mai mari de
30, după care a urmat o răcire generală, cu menţinerea unui grad ridicat de umiditate,
până s-a ajuns la condiţiile actuale.
Pe fondul acestor manifestări climatice în timp, începând din sarmaţian, s-a
instalat, treptat, reţeaua hidrografică din bazinul Ozanei care, s-a modificat, apoi, în
pliocen şi holocen.
Reţeua hidrografică reprezintă factorul extern care, prin acţiunea sa complexă, de
eroziune, transport şi depunere a contribuit, direct, şi, în cea mai mare măsură, la
evoluţia reliefului.
Condiţiile climatice şi altitudinea au contribuit, în această zonă, la păstrarea unui
covor forestier foarte bine închegat, care, a împiedicat, în bună măsură, dezvoltarea
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proceselor de versant.
În sfârşit, omul este un factor care, prin activitatea sa, a determinat, şi aici,
importante modificări asupra reliefului şi a peisajului natural, în general.
Relieful constituie un factor geografic foarte important în determinarea
particularităţilor locale ale climei. Caracteristicile sale morfometrice şi morfografice
determină importante modificări ale tuturor elementelor climatologice. Orientarea NV SE are o influenţă asupra prezenţei vânturilor de vest dar şi prin prezenţa unor vânturi
locale.
2.2.3 Geologie și Relief
2.2.3.1. Geologie
DOMENIUL DE MOLASĂ
În etapa finală de evoluţie a unui geosinclinal spre catenă orogenică, sub sarcina
pânzelor în avansare, marginea vorlandului se fracturează şi se produce o depresionare,
paralel cu fruntea şariajului. Aceasta se concretizează într-un şanţ denumit avanfosă,
care constituie ultimul domeniu de sedimentare de tip carpatic. Seriile sedimentare
acumulate în avanfosă constituie molasă Carpaţilor Orientali.
Formaţiunile molasice prezintă două trăsături specifice:
- sunt roci imature, cu multe rudite, gresii, arcoze, roci slab consolidate în general, fără o
stratificaţie evidentă. Acest ansamblu sedimentar se datoreşte ratei mari de eroziune,
care atacă relieful viguros al catenei recent înălţate în vest;
- rocile rudito-arenitice se asociază cu evaporite acumulate în regim lagunar instalat
datorită colmatării bazinului de avanfosă.
În literatură, zona de molasă apare sub diverse denumiri, în funcţie de criteriul
folosit: Pânza subcarpatică = Pânza pericarpatică (criteriul geotectonic); zona neogenă
(criteriul vârstei); zona saliferă (criteriul sedimentologic); zona de avanfosă (evoluţia
bazinului).
Se extinde de la frontiera de nord până la Dâmboviţa, morphologic suprapunânduse Subcarpaţii Moldovei şi Subcarpaţii Curburii. În vest vine în contact tectonic cu
pânzele de Tarcău şi Vrancea, după faliile Tarcău şi externă, iar în est este şariată peste
domeniul de platformă, de-a lungul faliei pericarpatice.
Lăţimea zonei de molasă la nord de Valea Moldovei este de 0,3-3 km, în zona
Bacăului ajunge la 30-35 km, iar la vest de Buzău depăşeşte 40 km (în această zonă
molasa acoperă parţial prisma orogenică: depozitele pânzelor de Vrancea, Tarcău şi
chiar Audia).
Stratigrafia
În molasa Carpaţilor Orientali s-au înregistrat două etape de sedimentare,
separate de o întrerupere datorată tectogenezei moldavice (Volhinian).
În prima etapă, desfăşurată în intervalul Eocen superior - Volhinian inferior, s-au
format depozitele intens cutate în mişcările premoldavice, cunoscute sub denumirea de
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„molasa pretectonică” sau „molasa inferioară”.
În etapa a doua, desfăşurată în intervalul Volhininian superior - Pleistocen, s-au
acumulat depozitele depuse discordant peste molasa inferioară şi care au suferit
deformări monoclinale sau o uşoară cutare în mişcările valahe. Aceste depozite sunt
cuprinse sub denumirea de „molasa posttectonică” sau „molasa superioară”.
Molasa inferioară (pretectonică)
Eocen superior – Oligocen
Reprezintă cele mai vechi depozite care aflorează în anticlinalele Pleşu - Tg.
Neamţ şi Petricica Bacăului (extins pe 35 Km, până în zona Oneşti). În ax se întâlnesc
argilele de Bisericani, menilitele inferioare, marnele albe bituminoase, disodilele şi gresia
de Kliwa.
Miocenul inferior şi mediu
S-au acumulat formaţiuni cu caracter molasic şi lagunar, care au variaţii litofaciale de la
vest la est:
Formaţiunea Gura Şoimului
Pentru depozitele cu caracter de fliş şi parţial molasic care succed disodilele şi
menilitele superioare din pânza Vrancei, Stoica (1953) introduce termenul de strate de
„Gura Şoimului”. Stratotipul a fost stabilit pe valea Tazlăului Mare în amonte de
confluenţa cu pârâul Şoim.
În semiferestrele Slănic-Oituz şi Vrancea, peste menilitele superioare urmează un
complex de roci similar, în mare măsură, cu stratele de Gura Şoimului, pentru care
Dumitrescu, introduce denumirea de „strate de Goru-Mişina”.
La partea superioară a formaţiunii de Gura Şoimului, apar intercalaţii de menilite
(teminale) - al treilea nivel menilitic (Mutihac şi Ionesi, 1974; Bădescu, 2005), care uneori
pot fi substituite prin conglomerate.
Un studiu petrografic de ansamblu, al acestei formaţiuni, a fost efectuat de Grasu
et al. (1988) care analizează succesiunea din zona de stratotip. Astfel, din punct de
vedere litologic formaţiunea reprezintă un complex în care argilele se asociază cu
arenite, siltite şi rudite. Ruditele au o pondere de 44% din coloană, în timp ce gresiile au
o participare de 12%, iar argilele însumează 29%, din grosimea formaţiunii. În acest
context s-a constatat prezenţa unor olistolite de roci bituminoase oligocene, rezultate prin
procese de alunecare submarină (Ionesi şi Bogatu, 1986; Ionesi, 1991).
Formaţiunea de Gura Şoimului prezintă unele variaţii de facies, faţă de zona de
stratotip, în sensul accentuării caracterului ruditic sau al apariţiei altor tipuri petrografice
cum ar fi unele tufuri, nisipuri şi gresii cuarţoase (Grasu et al. 1988).
Ionesi şi Petreuş (1978), au identificat şi denumit „tuful de Slatina”, situat în baza
formaţiunii de Gura Şoimului de pe pârâul Slatina (Suha Mică). Acest tuf apare sub formă
de două intercalaţii de 5 cm şi 30 cm, genetic având aceeaşi origine cu nivelul de tufuri,
tufite şi bentonite din disodilele şi menilitele superioare.
Formaţiunea saliferă inferioară (Formaţiunea cu sare; = brecia sării) – este
formată dintr-un fond de argile lipsite de stratificaţie, care înglobează blocuri de şisturi
verzi, cuarţite albe şi lentile de sare şi gipsuri. Vârsta este Acvitanian;
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Gipsul de Perchiu reprezintă un complex litologic în care gresiile şi marnele
alternează cu strate de gips. Acestea s-au acumulat într-un mediu lagunar, sub un climat
arid;
Formaţiunea cenuşie reprezintă un complex de argile, marne cenuşii şi gresii
gălbui -roşietice, slab consolidate, ce depăşeşte 800 m grosime.
Vârsta formaţiunii cenuşii şi a Gipsului de Perchiu este Burdigaliană;
Formaţiunea saliferă superioară este asemănătoare celei inferioare, cu gipsuri şi
sare. De remarcat că formaţiunile salifere cantonează toate masivele de sare gemă din
Carpaţii Orientali;
Începând cu Badenianul nu se mai întâlnesc elemente de şisturi verzi, ceea ce
arată că în şariajul spre est depozitele carpatice au acoperit cordiliera de şisturi verzi,
aceasta nemaifuncţionând ca sursă de material detritic pentru bazin.
Molasa superioară (posttectonică)
Seria pretectonică se încheie cu depozite Volhinian inferior, cu răspândire redusă.
După depunerea acestora au loc mişcările moldavice, care determină şarierea întregului
edificiu carpatic spre est, peste domeniul de platformă de-a lungul faliei pericarpatice.
În seria posttectonică, care s-a format în intervalul Volhinian superior - Pleistocen,
s-au identificat etajele Basarabian, Chersonian, Meoţian, Ponţian, Dacian, Romanian şi
Pleistocen. Aceste diviziuni stratigrafice cuprind faciesuri argilo-nisipoase, local cu
intercalaţii de calcare oolitice sau lumaşelice, cu faune bogate de bivalve şi gasteropode.
Tectonica
Structogenetic molasa a evoluat în trei etape, rezultând Pânza pericarpatică
(Pânza subcarpatică):
a) În tectogeneza stirică nouă, din Badenian, se realizează structura internă a pânzei:
cutarea formaţiunilor, falierea şi formarea solzilor şi digitaţiilor.
b) În tectogeneza moldavică (Volhinian) se produce deplasarea în ansamblu a
Orogenului Carpatic, inclusiv a depozitelor de molasă, peste domeniul de platformă;
c) În tectogeneza valahă (Romanian-Pleistocen) se produce deformarea slabă a molasei
superioare.
În zona de molasă se disting trei sectoare, cu particularităţi tectonice distincte,
dintre care cel mai important pentru zona aflată în studiu este sectorul nordic care se
întinde între frontiera de nord şi râul Trotuş şi corespunde cu dezvoltarea cu precădere a
molasei inferioare şi o dezvoltare foarte redusă a molasei superioare.
Formaţiunile eocen-badeniene sunt cutate în anticlinale şi sinclinale, faliate longitudinal,
cu aspect de cute solzi. Spre bordure estică se desfăşoară anticlinalele Pleşu - Tg.
Neamţ şi Petricica Bacăului, în a căror ax se găsesc depozite vechi, de tip fliş.
PLATFORMA MOLDOVENEASCĂ
Este situată în faţa Carpaţilor Orientali, fiind cea mai veche unitate de platformă de
pe teritoriul României. Reprezintă terminaţia sud-vestică a Platformei Europei Orientale
(Est-Europeană; Podolică; Rusă).
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Delimitarea unităţii
Prin Platforma Moldovenească se înţelege sectorul care revine teritoriului
românesc din Platforma Europei Orientale. În acest înţeles, Platforma Moldovenească
este cuprinsă între:
- în parte de est şi nord – frontiera de stat (sunt limite formale în sensul că structura
geologică are continuitate spre nord şi est de frontieră);
- în partea de vest – falia pericarpatică, care delimitează platforma de molasa
pericarpatică (Pânza subcarpatică).
La suprafaţă poate fi urmărită, de la nord la sud, pe aliniamentul localităţilor Vicov
(pe râul Suceava), Solca, Păltinoasa (pe râul Moldova), Tg. Neamţ, Buhuşi (pe râul
Bistriţa). Spre vest se afundă sub zona de orogen, fiind verificată cu foraje executate din
zona flişului carpatic, la Putna (un afluent de dreapta al Sucevei), Frasin (pe râul
Moldova), Cuejdiu (afluent al Bistriţei); În partea de sud – falia Fălciu-Plopana.
Stratigrafia
Platforma Moldovenească este alcătuită dintr-un soclu metamorfic străbătut de
intruziuni magmatice granitoidice şi o cuvertură sedimentară formată din depozite
cvasiorizontale, care reflectă stadiile de evoluţie geologică.
Astfel, fundamentul reprezintă etapa geosinclinală, în care procesele geodinamice
şi geotectonice au fost foarte active. Au avut loc procese de sedimentare, magmatice şi
metamorfice finalizate cu formarea unui sistem orogenic.
Din datele stratigrafice rezultă că depozitele s-au acumulat în trei megacicluri de
sedimentare marină, separate de lacune ce corespund unor intervale lungi de
morfogeneză:
Megaciclul Vendian superior - Devonian
Megaciclul Cretacic - Paleocen (?) - Eocen
Megaciclul Badenian superior - Meoţian
Din cadrul ultimului ciclu de sedimentare cel mai bine reprezentat este
Sarmaţianul, care aflorează pe întreg arealul Platformei Moldoveneşti şi, spre deosebire
de Badenian, se caracterizează printr-o faună salmastră datorită scăderii salinităţii apelor
marine. Acest proces a fost cauzat de izolarea Paratethysului de Tethys.
Pe cuprinsul platformei aflorează de la nord la sud, în sensul retragerii Mării
sarmatice, toate cele patru subetaje: Buglovian, Volhinian, Basarabian şi Chersonian.
Prin poziţia sa geografică, oraşul Tg. Neamţ este aşezat în faţa orogenului
carpatic, unde se menţin condiţiile de acumulare ale pietrişurilor (ruditelor) deltaice, cu
intercalaţii de nisipuri, gresii şi argile. Pe acest tip de depozite au fost sculptate dealurile
Boiştea – Tg. Neamţ şi Corni, intercalate în lanţul subcarpatic.
La nivelul Cuaternarului pe aria platformei s-au format depozite de terasă (până la
180 m altitudine relativă pe Suceava, 190-200 m pe Moldova, cu o întindere teritorială
importantă la nivelul oraşului Tg. Neamţ, reprezentate prin nisipuri, pietrişuri şi
bolovănişuri, 160-170 m pe Bistriţa), de vârstă, probabil, Pleistocen inferior sau
Pleistocen superior şi şesuri aluviale.

© TOPOPREST:

Plan Urbanistic General – Oraşul Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ. Octombrie 2014

25

Tectonica
Soclul cristalin reprezintă vechea catenă orogenică care s-a format în
geosinclinalul precambrian, orogen cratonizat în Proterozoicul mediu (1600 mil. ani, după
datările radiometrice). Cuvertura sedimentară reflectă evoluţia în domeniul de stabilitate
tectonică, fiind nedeformată sau slab deformată.
Trăsăturile structurale ale platformei pot fi sintetizate în felul următor:
Căderea fundamentului şi a cuverturii paleozic - mezozoice spre vest şi sud, în
lungul unor fracturi:
- soclul apare la zi pe Nistru, la –950 m la Todireni (lângă Iaşi), la –1370m la Popeşti
(vest Iaşi);
- depozitele paleozoice s-au interceptat la –70 m la Rădăuţi Prut şi la –1734 m la vest de
Siret;
- depozitele badeniene apar la zi pe Prut, la -100 m pe Jijia, la -1500 m în faţa
Orogenului carpatic şi sub orogen adâncimea creşte accentuat, între -2000 şi -5000 m.
Cădere depozitelor de suprafaţă, sarmaţian - meoţiene, de la NV spre SE.
Nivelele reper (nivelele de gresii, calcarul oolitic de Repedea, tuful de Nuţasca - Ruseni)
au înclinări de sub 10 (4-8 m/km) spre sud-est, probabil datorită înălţării mai accentuate
a sectorului Nordic al platformei în mişcările postmoldavice.
Grosimea mare a depozitelor de vârstă silurian-sarmaţiană pe latura vestică, spre
orogen. De exemplu deozitele bugloviene pe Prut au o grosime de cca. 135 m, iar la vest
de Siret, în faţa orogenului, ajunge la 900 m.
Raporturile platformei cu Orogenul Carpatic:
- orogenul este şariat dinspre vest spre est, peste depozitele de platformă, pe o distanţă
în plan orizontal de cel puţin 15 km, conform forajelor de la Frasin şi Cuejdiu;
- forajele săpate din zona flişului au interceptat depozitele de platformă după cum
urmează: la –1566 m la Putna (pe un afluent al Sucevei), la –3340 m la Frasin (pe
Valea Moldovei) şi la –4440 m la Cuejdiu (pe Valea Bistriţei);
- vârsta şariajului este considerată volhiniană, deoarece cele mai noi depozite prinse sub
şariaj sunt volhinian inferioare, iar cele mai vechi care acoperă şariajul sunt de vârstă
volhinian superior-basarabiene.
Pe rama vestică dinspre orogen, depozitele ruditoarenitice (fluvio-deltaice) depuse
de paleo-cursurile sarmaţiene, au fost modelate formându-se lanţul de dealuri
piemontane: Leahu, Dl. Crucii. Clit, Ciungi, Boiştea, Corni, Mărgineni, Runcu Buhuşi.
2.2.3.2 Relief şi caracterizare morfologică şi morfometrică
Deşi suprafaţa oraşului este relative mică, îmbracă aspecte variate ale reliefului,
ca rezultat al unei evoluţii de milioane de ani.
Relieful oraşului înglobează valea râului Neamţ (Ozana), orientată V-E, cu
terasele şi interfluviile (dealurile) de pe partea dreaptă, iar pe stânga fiind Culmea
Pleşului.
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Aşadar, relieful apare sub forma unei văi largi, cu orientare V-E, la baza căreia
este albia majoră a râului Neamţ, având către nord o culme submontană – Culmea
Pleşului, de pe panta căreia, dacă privim spre sud, avem cele două trepte de terasă,
destul de distincte şi de largi, pe care este situat satul Humuleşti, trepte care culminează
cu părţile cele mai înalte ale interfluviilor – dealurile Movilelor, către vest, Humuleşti şi
Ocea, care fac joncţiunea cu Dealul Boiştea, către est.
Culmea Pleşului apare ca un anticlinal, cu înălţimea maximă de 913 m şi care
descreşte către sud-est. În dreptul oraşului înălţimea cea mai mare a culmei este la
Cerdac (Vf. Vânători, 623 m), care domină albia Ozanei cu aproape 250 m.
Apele de şiroire, în decursul timpului, au săpat văi adânci, cu pante prăpăstioase,
pe care oamenii le-au numit “râpi” sau “gropi”. Între acestea se găsesc “dealuri”: Dealul
Gol, Dealul Cetăţii, Dealul lui Stan.
Terasele reprezintă un relief de tip sculptural, destul de extinse, prezente numai
pe partea dreaptă a râului Neamţ.
Terasa de 2-6 m este mai extinsă, având o lăţime de circa 750 m. Terasa de 10-15
m este ceva mai îngustă, cu o lăţime de doar 500 m. Terasele au constituit suportul pe
care s-a dezvoltat oraşul Târgu Neamţ cu suburbiile sale, întrunind condiţii favorabile
pentru construcţii, agricultură, transporturi, s.a.
2.2.3.3 Procese geomorfologice actuale care contribuie la modelarea versanţilor
Relieful de pe teritoriul oraşului Târgu Neamţ este modelat de un întreg complex
de procese de versant dintre care amintim: procese de eroziune superficială şi liniară şi
deplasările gravitaţionale, care au dat naştere unor microforme de relief caracteristice.
Remarcăm, însă, că, deşi există numeroase condiţii favorabile manifestării lor, alte
condiţii le-au împiedicat evoluţia şi răspândirea pe scară largă în cea mai mare parte a
teritoriului, cu excepţia unor sectoare ale versanţilor văilor principale.
a)

Şiroirea şi eroziunea superficială

Fenomenele de eroziune şi acumulare determinate de şiroire au avut o intensitate
şi un regim care au variat mult în decursul timpului. Apa căzută din precipitaţii, pe o mare
suprafaţă a versanţilor se scurge difuz sau în şuviţe mici, care îşi schimbă mereu traseul.
Astfel, apa efectuează o spălare a particulelor de sol sau de roci moi, exercitând o
eroziune superficială de mică adâncime, dar pe suprafeţe mari. Intesitatea acestui
proces depinde, în primul rând, de regimul şi cantitatea de precipitaţii, de condiţiile
climatice, în general, dar, în mare măsură este influenţată de alcătuirea geologică, de
intervenţia omului, precum şi de caracterul învelişului de sol.
Având în vedere complexul de condiţii fizico - geografice existente, se poate
aprecia că, pe teritoriul oraşului Târgu Neamţ, intensitatea eroziunii superficiale este
medie şi inegal răspândită, atât în timp cât şi în spaţiu.
Se poate aprecia că, dacă litologia şi condiţiile climatice au fost mai mult sau mai
puţin uniforme, din trecutul îndepărtat până în prezent, a existat o perioadă când, în
această zonă întinderea pădurilor era mult mai mare. Odată cu defrişarea pădurilor a
început o nouă fază, aceea a eroziunii accelerate, care a urmat unei faze în care
predomina eroziunea chimică. Astfel, în prezent, predomină eroziunea mecanică, însă, în
Târgu Neamţ, intensitatea ei este destul de redusă, având în vedere că, încă se mai
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păstrează un covor forestier care ocupă peste 10% din teritoriu, iar o altă parte
însemnată este acoperită cu pajişti naturale consistente, care asigură o bună protecţie
împotriva eroziunii superficiale.
Ca urmare, în prezent, eroziunea superficială are efecte mai deosebite doar în
sectoarele despădurite de pe versanţii văii Ozanei care au şi pante destul de mari, cât şi
la baza unor versanţi ai celorlalte văi importante.
Alţi factori care influenţează intensitatea procesului de eroziune superficială sunt
tipul şi caracteristicile solului, mărimea pantei şi gradul de introducere de către om a
solurilor în circuitul agricol.
Pe teritoriul oraşului Târgu Neamţ, panta reliefului are valori relativ mari,
favorabile acestui proces, însă, în cea mai mare parte, solurile cele mai răspândite au o
litieră bogată care reduce mult scurgerea superficială.
Eroziunea superficială nu creează forme de relief care să se impună în peisaj, ci
doar mici şănţuleţe, în schimb, reuşeşte să îndepărteze un strat important din
orizonturile superficiale ale solului.
b)

Eroziunea liniară şi formele de acumulare torenţială

Pe diferiţi versanţi şi în diverse condiţii, apa care se scurge difuz începe să se
adune în şuviţe tot mai puternice, care îşi păstrează traseul, săpându-şi un şănţuleţ, pe
care, cu timpul, îl adânceşte şi îl lărgeşte; mărindu-şi, ulterior, forţa, adună apele din jur şi
îşi intensifică acţiunea de eroziune. În acest fel, se formează, pe versanţi, numeroase
şănţuleţe de diverse dimensiuni şi care poartă diferite denumiri: rigole, râpi, văi torenţiale.
În zona oraşului Târgu Neamţ, scurgerea torenţială are un caracter permanent,
dar acţiunea sa geomorfologică, de maximă intensitate, se produce în timpul topirii
zăpezii şi în timpul ploilor torenţiale, când scurgerea este maximă. Anual cade o cantitate
mare de precipitaţii (o medie anuală de peste 700 mm) iar ploile torenţiale sunt un
fenomen frecvent în anotimpul cald, dând cantităţi suficiente pentru declanşarea eroziunii
torenţiale. Formarea rigolelor şi a râpelor torenţiale depinde de un complex de factori:
duritatea rocilor, cantitatea de precipitaţii, panta versanţilor şi caracterul învelişului
vegetal.
Apele de şiroire şi cele torenţiale transportă materialul solid erodat, atât timp cât
panta le permite. Acolo unde panta se micşorează brusc, forţa apei slăbeşte, depunând
materialul solid transportat şi creând forme de acumulare specifice: glacisuri
acumulative, conuri de dejecţie.
Conurile de dejecţie sunt forme de relief create prin depunerea materialului
transportat de către torenţi sau pâraie cu regim torenţial. În oraşul Târgu Neamţ, conurile
de dejecţie s-au format la ieşirea principalelor pâraie din munte însă dimesiunile lor sunt
destul de mici. Alcătuirea conurilor de dejecţie este diferită în funcţie de alcătuirea
geologică a zonei, de mărimea pârâului sau a pantei lui longitudinale.
Glacisurile acumulative au luat naştere prin acumularea materialului transportat de
pe versanţi şi au aspectul unor tăpşane cu înclinare redusă. Transportul materialului
solid, în general mai fin, este afectat de către apele de şiroire sau de torenţii învecinaţi,
ale căror conuri s-au îngemănat, formând glaciesuri. Materialul transportat de apele de
şiroire, are, de obicei, o granulaţie mai fină şi prin depunerea lui, iau naştere glacisuri
coluviale, în timp ce, glacisurile formate prin îngemănarea unor conuri de dejecţie, au şi
material mai grosier şi sunt numite glacisuri proluviale. Pe teritoriul oraşului Târgu Neamţ
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glacisurile acumulative sunt mai puţin numeroase şi au dimensiuni foarte modeste.
c)

Deplasările gravitaţionale

Sunt procese geomorfologice care au găsit condiţii favorabile de extindere şi pe
teritoriul acestui oraş, dar, pe suprafeţe mai restrânse. O serie de factori, cum sunt:
alcătuirea geologică şi condiţiile climatice de înclinare mare a versanţilor, au favorizat
dezvoltarea acestor procese şi, mai ales, a alunecărilor. Pe de altă parte, alţi factori, şi,
mai ales, procentul ridicat de acoperire cu vegetaţie arborescentă şi cu pajişti naturale,
au limitat extinderea acestor procese, care, în prezent, afectează cel mult 15 - 20% din
suprafaţa oraşului.
d)

Alunecările de teren

Sunt fenomenele care afectează areale situate pe versanţi sau la baza versanţilor
despăduriţi din sectoarele mijlocii şi inferioare ale văilor principale.
Formele pe care le iau alunecările de teren sunt destul de variate, cele mai
frecvente fiind acelea al căror corp are o suprafaţă învălurată de numeroşi monticuli, de
mici valori sau trepte şi microdepresiuni umede. Ele antrenează, în mişcare, cuvertura
deluvială şi mai puţin roca de bază.
În prezent, alunecările deţin un rol restrâns în modelarea versanţilor de pe
teritoriul oraşului, majoritatea lor fiind o consecinţă a reactivării unor alunecări mai vechi,
produsă în anii cu exces de umiditate. Grosimea deluviilor antrenate în mişcare este
mică, în general sub 3 m.
Majoritatea alunecărilor actuale sunt cantonate pe terenurile cu folosinţă pentru
păşune şi fâneţe naturale.
e)

Solifluxiunile

Sunt fenomene foarte slab reprezentate. În urma cercetărilor efectuate s-a ajuns
la concluzia că, în zona oraşului Târgu Neamţ, se manifestă şi astfel de procese, având
mare asemănare cu cele tipice zonelor cu climat subglaciar.
Un alt fenomen care participă, deşi foarte limitat, la modelarea unor versanţi, este
acela de creep, mai ales de creep gravitaţional. Acest fenomen se manifestă ca fază de
formare a crăpăturilor în corpul alunecărilor de teren, dar este tipic versanţilor cu înclinări
mai mari de 15 - 200.
2.2.4 Caracteristici şi date geotehnice
Date seismice
Arealul circumscris judeţului Neamţ se încadrează, în macrozona cu magnitudinea
seismică 6, în partea central-vestică dincolo de o linie orientată NNE – SSV care trece
între Piatra Neamţ şi Săvineşti. Sectorul nordic al judeţului (din care face parte şi oraşul
Târgu Neamţ), se încadrează în macrozona cu magnitudinea seismică 6, scara MKS,
conform SR 11100/1-93 „Zonarea seismică a României”.
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Figura 1 Harta de zonare a intensităţii seismice din anul 1993
Raportat la Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor P 100-92
Anexa A, Zonarea seismică a teritoriului României, din punct de vedere al normativelor
de calcul se situează în:
- zona E de intensitate seismică (grad seismic echivalent), majoritatea centralvestică a teritoriului, până la o linie NNE - SSV, la est de Piatra Neamţ,
prezentând coeficientul de seismicitate Ks = 0,12;
- zona D de intensitate seismică (grad seismic echivalent), în extremitatea estică a
teritoriului judeţului, prezentând coeficientul de seismicitate K s = 0,16;
Conform Normativului P100-1/2004, Zonarea teritoriului României în termeni de valori
de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure cu interval mediu
de recurenţă IMR – 100 ani şi în termeni de perioadă (colţ) Tc a spectrului de răspuns,
zona este caracterizată prin ag care prezintă un coeficient de seismicitate de:
- ag = 0,08 g, în extremitatea vestică a judeţului; Tc=0,7 sec;
- ag = 0,12 g, în partea central-vestică a judeţului pe o arie orientată NNE – SSV,
la vest de Piatra Neamţ, de o parte şi de alta a ariei; Tc=0,7 sec.
- ag = 0,16 g, - o arie cu acceaşi orientare care cuprinde şi oraşul Târgu Neamţ;
Tc=0,7 sec.
- ag = 0,20 g, în partea de sud-est a judeţului pe o arie orientată NNE – SSV, care
trece la est de Piatra Neamţ, Tc=0,7 sec.
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Figura 2 Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure, având intervalul mediu de recurenţă
IMR = 100 ani

Figura 3 Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), Tc a
spectrului de răspuns
© TOPOPREST:

Plan Urbanistic General – Oraşul Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ. Octombrie 2014

31

Condiţiile locale de teren în amplasamentul construcţiei sunt descrise prin valorile
perioadei de control (colţ) TC a spectrului de răspuns elastic în amplasament. Aceste valori
caracterizează, sintetic, compoziţia de frecvenţe a mişcărilor seismice.
Analiza valorilor perioadei de control (colţ) TC în staţiile seismice cu înregistrări din
România, combinată cu elemente de ordin general privind geologia României, a condus
la harta de zonare a teritoriului în termeni-perioadă de control (colţ) TC din P100-1/2006.
Perioada de control (colţ) TC este utilizată ca principal decriptor al condiţiilor locale
de teren şi al conţinutului de frecvenţe al mişcărilor seismice. Această abordare este o
alternativă la sistemul folosit de generaţia actuală de reglementări internaţionale care
utilizează o clasificare a condiţiilor locale de teren în funcţie de caracteristicile geofizice ale
terenului din amplasament pe minim 30 m de la suprafaţa terenului. Aceste caracteristici
sunt definite, calitativ, prin statigrafie şi, cantitativ, prin proprietăţi ale stratelor de teren din
amplasament, dintre care cea mai importantă este viteza medie ponderată a undelor de
forfecare.
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Figura 4 Regiunile seismice din România (Radu, 1980)
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2.2.5 Climatologie
Poziţia oraşului Târgu Neamţ în Depresiunea Neamţ (Ozana – Topoliţa), care este
şi adăpostit de Culmea Pleşului către NNE, determină ca factorii climatogeni să prezinte
particularităţi specifice zonei.
Ca urmare a uşoarei expuneri a reliefului spre SE, unghiul de incidenţă al razelor
solare la amiază variază între 66º12' la solstiţiul de vară şi 19º18' la solstiţiul de iarnă.
Temperatura medie multianuală este de +8,2ºC, (cea mai mică din cadrul
Subcarpaţilor României). Luna cu temperatura cea mai coborâtă este ianuarie, cu -3,8ºC,
iar luna cu temperatura cea mai ridicată este iulie, cu +19,5ºC, rezultând o amplitudine
termică anuală de 23,2ºC. Aceste valori, dacă sunt comparate cu datele staţiilor
meteorologice învecinate, arată că, la Târgu Neamţ climatul este moderat, valorile fiind
adesea cu câteva grade mai ridicate faţă de valea Siteului şi Podişul Moldovenesc.
Analizând datele pentru lunile de iarnă, observăm că iernile nu sunt atât de geroase pe
cât s-ar putea crede, deoarece media multianuală ajunge doar la -2,4ºC. Numărul zilelor
de iarnă cu temperatura mai mică sau egală cu 0ºC este, în medie, de 49 zile.
Media temperaturilor pentru lunile de vară este cuprinsă între +17,2ºC şi +20,3ºC.
Numărul zilelor de vară cu temperatura mai mare sau egală cu 25ºC este, în medie, de
46 zile, iar a acelora cu temperatura de 30ºC şi peste (zile tropicale), este de 6 zile, în
medie, pe an.
Numărul zilelor fără îngheţ este, în medie, de 250. Primele zile cu îngheţ apar în a
doua decadă a lunii octombrie, iar ultimele zile cu îngheţ se înregistrează în a doua
decadă a lunii aprilie.
Dinamica atmosferei la Târgu Neamţ are caracteristici neregulate în durată,
frecvenţă, intensitate, direcţie şi manifestare, prezentând un calm destul de pronunţat
(32%); vânturile dominante sunt cele din NV (21%), urmate de cele din SV (12%);
intensitatea vânturilor este atenuată de Culmea Pleşului. Viteza medie a vânturilor este
de 4,5 m/s. Nebulozitatea are o valoare medie anuală de 5,9 în timpul lunilor de iarnă
ajungând la 6,6 iar pe timpul verii la 4,5. În medie, pe an sunt 184 de zile cu soare, din
care 64 sunt zile cu cerul complet senin şi 120 zile, cu cerul parţial acoperit. Durata de
strălucire a soarelui însumează circa 2000 de ore pe an, cu o frecvenţă mai mare în lunile
aprilie – septembrie.
Precipitaţiile atmosferice înregistrează o medie multianuală de 672 mm, cantitate
care asigură necesarul biologic al plantelor, alimentarea pânzei freatice, reglementarea
scurgerilor hidraulice obişnuite şi reglarea umidităţii atmosferice de joasă altitudine. Cele
mai multe ploi cad la sfârşitul primăverii şi începutul verii, însumând 44% din totalul
anual. Cele mai puţine precipitaţii cad în luna februarie, în medie 18,8 mm. Precipitaţiile
sub formă de zăpadă încep să cadă, de regulă, în prima decadă a lunii noiembrie. În
lunile ianuarie-februarie stratul de zăpadă are o grosime de 10-20 cm, menţinându-se,
frecvent, până la jumătatea lunii martie.
Umiditatea relativă a aerului are o valoare medie anuală de 76%. În luna iulie
oscilează între 60% şi 64%, iar în luna ianuarie, între 80% şi 84%.
Valorile elementelor climatice, moderate tot timpul anului, au acţiune de crutare
(sedativ-indiferentă) asupra organismului uman, care nu primeşte stimuli prea intenşi.
Numărul mediu de zile cu confort termic, calculat pe baza relaţiei dintre temperatura
aerului, umezeală şi vânt, în condiţiile în care un organism uman sănătos, îmbrăcat uşor,
în repaus, nu pierde şi nu primeşte căldură, este, în luna iulie, la amiază, de 9 zile.
Numărul mediu de zile cu inconfort prin încălzire, tot în luna iulie, la amiază, este
de 7, iar numărul de zile cu inconfort prin răcire variază între oraş şi Culmea Pleşului, în
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funcţie de altitudine, între 5 şi 10.
Numărul de zile cu comfort prin adăpost de vânt, în luna iulie, la ora 13, este între
10 şi 15. La o viteză a vântului mai mare de 3,5 m/sec, organismul uman resimte
incomfort, chiar dacă temperatura este cuprinsă în limitele de comfort.
Numărul mediu de zile cu incomfort datorat încălzirii prin adăpost de vânt este în
luna iulie, la ora 13, între 10 şi 13, iar a celor cu incomfort datorat răcirii prin adăpost de
vânt este mai redus de 10. Indicele climato-turistic, calculat pe baza relaţiei I=(S+T-5D)/5
dintre durata de strălucire a soarelui pe cer (S), temperatura medie lunară a aerului (T) şi
durata precipitaţiilor, excluzând precipitaţiile din timpul nopţii (D), evidenţiază luna iulie ca
fiind optimă (indice între 50 şi 80) şi pentru băi de aer.
Pe baza cunoaşterii valorilor elementelor climatice în limitele cărora organismul
uman prezintă o stare medie de echilibru a sistemelor reglatoare, s-au calculat indicii de
stres.
Depăşirea pozitivă sau negativă a valorilor optime determină stimularea sau
stresarea organismului, antrenând mecanismele de autoaparare şi de adaptare pentru
păstrarea homeostazei interne. Stresul bioclimatic cutanat este determinat de senzaţiile
de căldură şi de frig pe care le resimte organismul în procesul termoreglării. În cursul
anului, la Târgu Neamţ, perioada noiembrie-martie este hipertonică, lunile iulie şi august
sunt hipotonice, iar perioadele aprilie-iunie şi septembrie-octombrie sunt relaxante.
Valoarea medie anuală a indicelui de stres bioclimatic cutanat este redusă (14). Stresul
bioclimatic pulmonar se bazează pe schimburile respiratorii prin absorbţia de oxigen şi
eliminarea de bioxid de carbon. Poate fi determinat în condiţiile în care tensiunea
vaporilor de apă depăşeşte limitele optime şi acţionează asupra mucoaselor căilor
respiratorii. În condiţiile în care tensiunea vaporilor de apă este cuprinsă între 7,5 şi 11,6
mb, climatul este echilibrat, relaxant, nestresant. La Târgu Neamţ, perioada noiembriemartie, cu tensiunea vaporilor de apă sub 7,4 mb, are caracteristici deshidratante pentru
mucoasele căilor respiratorii, iar perioada mai-septembrie este hidratantă, deoarece
tensiunea vaporilor de apă depăşeşte 11,7 mb. Lunile aprilie şi octombrie sunt
echilibrate.
Electricitatea atmosferei are influenţe asupra organismului uman, mai ales prin
ionizarea naturală a aerului. Predominarea ionilor pozitivi determină reacţii nefavorabile
organismului uman. Ionii negativi au o influenţă favorabilă în tratarea astmului bronşic,
reumatismului, hipertensiunii, nevrozelor şi surmenajului. În apropierea oraşului Târgu
Neamţ, la Bălţăteşti, măsurătorile privind nivelul aeroionizării au înregistrat un număr
mediu total de 1055 ioni + şi -/cm3 aer, din care 560 ioni -/cm3 şi 495 ioni +/cm3,
coeficientul de unipolaritate fiind de 0,88 (Elena Teodoreanu şi colab., 1984).
Stresul bioclimatic total, care prezintă influenţă globală a climatului asupra
organismului uman, la nivelul pielii şi al plămânilor, este minim (40), caracterizând oraşul
ca având un bioclimat sedativ, de cruţare, cu nuanţe de excitare. Acest tip de bioclimat
este favorabil persoanelor sănătoase sau cu stări de surmenaj, persoanelor în vârstă sau
pentru bolnavii care nu pot suporta căldura excesivă, amplitudinile termice mari sau
umezeala mare a aerului. Este cazul afecţiunilor cardiovasculare, reumatismului
poliarticular acut sau al convalescenţei de hepatită acută. Bioclimatul cu caracteristici
sedative este indicat şi pentru copiii cu stări de nervozitate, fiind lipsit de contraindicaţii
terapeutice, indiferent de sezon.
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2.2.6 Hidrografie
Aspectul actual al reţelei hidrografice este rezultatul unei îndelungate evoluţii, a
unor necontenite prefaceri legate, în primul rând, de mişcările tectonice, de variaţiile
climatice suferite în decursul timpului şi de activitatea de modelare a genţilor externi.
Râul Neamţ (Ozana), afluent de dreapta al Moldovei izvorăşte din zona montană a
flişului carpatic, de sub vârful Hălăuca (1530 m), curge în zona depresiunii intramontane
Pipirig, apoi prin depresiunea subcarpatică Neamţ (Ozana-Topoliţa), traversând oraşul de
la vest la est şi se varsă în Moldova, în aval de localitatea Timişeşti.
În zona înaltă primeşte ca afluenţi de dreapta pe: Dolheşti, Domesnic, Secu, iar în
depresiune, puţin în amonte de Târgu Neamţ, primeşte, pe stânga, pârâul Nemţişor.
Râul Neamţ are, în bună măsură, o alimetare pluvionivală şi un bazin cuprinzător,
care se întinde, în general, în sectorul montan şi înregistrează creşteri în perioada de
primăvară, odată cu topirea zăpezilor din zona înaltă şi la începutul verii, când se
înregistrează maximul de precipitaţii. În cursul mijlociu şi cel inferior prezintă o albie largă,
cu cursul apei despletit în mai multe braţe, cu mari depuneri de pietriş şi cu un debit de
apă relativ constant. În cursul inferior debitul scade considerabil datorită infiltrării în
orizontul freatic şi sub acesta, din care sunt alimetate captările din zona Timişeşti pentru
conducta de apă care alimentează oraşul Iaşi.
Zona oraşului Târgu Neamţ se bucură de o pânză freatică destul de bogată, atât în
depozitele de luncă, cât şi în cele de terasă, adăugând că sunt nepoluate şi îndeplinesc
toate condiţiile unei ape potabile de foarte bună calitate. În zona de luncă stratul acvifer
se găseşte la o adâncime de 0,5 – 2 m. Grosimea medie a stratului de apă oscilează
între 2 şi 3 m. Debitul apei freatice oscilează între 10 – 20 litri/s. Din această pânză, în
amonte de Târgu Neamţ s-au făcut captări pentru aducţiunea şi alimentarea oraşului cu
apă.
Izvoarele sărate din zona Băilor Oglinzi au fost cunoscute din cele mai vechi
timpuri şi folosite în tratarea sau vindecarea unor boli.
2.2.7 Vegetaţia şi fauna
Din punct de vedere al vegetaţiei, teritoriul oraşului Târgu Neamţ face parte din
sectorul destinat culturilor agricole.
Fenomenele de eroziune au apărut datorită practicilor, total greşite, de tăieri
intensive şi neraţionale a pădurilor, la care s-au adăugat şi distrugerile datorate vânturilor.
Apariţia legii privind apărarea fondului forestier a condus la măsuri de apărare
împotriva tăierilor neraţionale, la plantarea de specii repede crescătoare (plop, molid,
duglas) şi la lucrări privind evitarea eroziunii. Aceste măsuri au dus la regenerarea
fondului silvic, în care bradul (Abies alba) ocupă suprafaţa cea mai mare.
În pădurile cu suprafeţe importante de molid (Picea excelsa), alături de acesta
găsim şi alte specii, cum ar fi: laricele (Larix decidua), paltinul de munte (Acer
pseudoplatanus), mesteacănul (Betula verrucosa). În cadrul arbuştilor, îşi fac cunoscută
prezenţa: alunul (Alnus viridis), afinul (Vaccinium myrtillus).
Dintre florile de munte, prezente aici, amintim: măcrişul iepurelui (Oxalis
acetosella), degetarele (Soldanella montana), părăluţele de munte (Pirola uniflora),
clopoţeii (Campanula abietina) şi numeroase ferigi.
În cadrul pădurilor de fag, alături de acesta, se mai găsesc: gorunul (Quercus
petraea), carpenul (Carpenus betullus), jugastru (Acer campestris).
Există şi un etaj de trecere, de la fag la gorun, în care, alături de aceste două
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specii, întâlnim şi: teiul, frasinul, cerul, iar dintre arbuşti: păducelul, sângerul, măceşul,
socul, alunul. Tot aici, găsim şi un bogat strat erbaceu, reprezentat prin: obsiga, săbiuţa,
lumânărica, floarea paştelui, papucul doamnei, barba caprei.
Dintre plantele cu valoare economică, întâlnim: zmeurul, murul, mătrăguna.
De asemenea, ciupercile de pădure reprezintă o altă resursă economică importantă
(ghebe, hribi, râşcovi, nicoreţi).
Flora oraşului aparţine subetajului pădurilor amestecate de fag, molid şi brad, dar
apar şi suprafeţe acoperite cu păduri pure, care nu se dispun, întotdeauna, într-o etajare
normală.
Aşezarea geografică a oraşului Târgu Neamţ, având în vedere diversitatea
formelor de relief şi a nuanţelor climatice, aduce, după sine, o faună specifică, atât zonei
de pădure, cât şi, în parte, faunei de silvostepă.
În zona depresionară, fauna specifică se caracterizează prin: şoarecele de câmp,
localizat în zonele culturilor cu cereale. Iepurele de câmp are extindere în toată zona, dar,
în timpul agriculturii cooperativizate, care practică tarlalele mari, mecanizate, tratamente
insecto - fungicide, nu a avut condiţii optime de dezvoltare, fiind obligat să se retragă spre
pădure. În prezent, se observă o creştere a efectivelor de iepuri, datorită haturilor şi lipsei
chimizării la culturile agricole. Vulpea a avut aceleaşi condiţii precare determinând
retragerea ei spre pădure.
Dintre păsări, întâlnim prepeliţa, ciocârlia, sticletele, presura, cristeiul, nelipsite
fiind vrăbiile şi cioara. Datorită epizoarelor, mari efective de păsări au pierit.
Dintre reptile se întâlnesc şopârla verde şi sopârla de stepă.
Lumea insectelor este extrem de numeroasă. Ierburile sunt pline de cosaşi, greieri,
păianjeni şi furnici. Numeroase sunt coleopterele. Viespiile, bondarii şi alţi polenizatori au
condiţii bune de dezvoltare. În păduri, dintre mamifere, trăiesc: lupul, vulpea, mistreţul,
căpriorul.
Păsările sunt extrem de numeroase în pădure: corbul, coţofana, grangurul,
piţigoiul de brădet, piţigoiul codat, forfecuţa, botgrosul. Gaiţa umple livezile şi pădurile de
sub munte şi, adesea, toamna, se hrăneşte cu porumbul, aproape copt, din lanurile din
apropiere. Pupăza şi cucul se întâlnesc peste tot. Aici, mai întâlnim şi numeroase
ciocănitori. Răpitoarele de noapte sunt reprezentate de: cucuvea, bufniţa, huhurezul de
pădure. În număr mare sunt prezente sturzul şi mierla.
În perimetrul aşezărilor omeneşti există specii cărora le place vecinătatea omului:
vrăbiile, rândunica, graurul.
Dintre mamifere, pe lângă locuinţele din sate, trăieşte: dihorul, nevăstuica,
şoarecele şi şobolanul.
Ca reprezentanţi ai faunei acvatice, se întâlnesc: cleanul, mreana, scobarul,
carasul.
Se vânează iepurii, lupii, mistreţii, căprioarele. Unele dintre aceste specii se
vânează numai cu aprobări speciale, fie pentru trofeu, fie că prezintă defecţiuni fizice, fie
că produc pagube.
2.2.8 Pedologie
Repartiţia în teritoriu a principalelor tipuri şi subtipuri de soluri este condiţionată de
factorii climatici, de relief şi antropici: volumul edafic util, compactarea, panta terenului,
toate acestea se regăsesc în formula unităţii de sol. Caracteristice pentru zona
subcarpaţilor Moldovei sunt solurile brune de pădure tipice sau cu diferite grade de
podzolire.
© TOPOPREST:

Plan Urbanistic General – Oraşul Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ. Octombrie 2014

37

În zona oraşului Târgu Neamţ predomină solurile podzolite brune argilo-iluviale,
care se găsesc în acelaşi areal cu solurile brune de pădure, din care au evoluat.
Subtipurile de sol prezente în zonă sunt: solurile brune podzolite, solurile brune-gălbui
podzolite şi solurile brun-montane podzolite.
Solurile brune podzolite se caracterizeză prin conţinutul scăzut de humus şi
aciditate ridicată. Toate aceste tipuri sunt sărace în azot, fosfor, potasiu şi microelemente.
Astfel de soluri sunt prielnice culturilor de grâu, secară, orz, porumb, cartofi, trifoi,
mazăre, fasole, rădăcinoase şi in de fibre. Necesită o fertilizare mai puternică cu gunoi de
grajd în doze mari, turbă, la intervale de 2-3 ani sau îngrăşăminte verzi.
2.2.9 Riscuri naturale
În oraşul Târgu Neamţ, ca de altfel în majoritatea zonelor din judeţul Neamţ,
riscurile naturale sunt reprezentate de zone cu risc de inundabilitate şi zone cu alunecări
de teren. Pe teritoriul oraşului, zonele cu risc de inundabilitate sunt situate în lungul
Ozanei (Neamţ), unde sunt necesare lucrări de reabilitare şi extindere a digurilor
existente, de regularizare a cursului de apă şi de consolidare a malurilor.
Zonele care prezintă riscul alunecărilor de teren se găsesc pe terenurile cu
folosinţă pentru păşune şi fâneţe naturale. În prezent, alunecările deţin un rol restrâns în
modelarea versanţilor de pe teritoriul oraşului, majoritatea lor fiind o consecinţă a
reactivării unor alunecări mai vechi, produsă în anii cu exces de umiditate. Grosimea
deluviilor antrenate în mişcare este mică, în general sub 3 m, dar consolidarea versanţilor
rămâne una dintre priorităţile Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ.
2.3 Relaţii în teritoriu
Relaţiile rutiere între oraşul Târgu Neamţ şi municipiul Piatra Neamţ sunt asigurate
pe drumul naţional DN 15C, care face legătura între Piatra Neamţ şi Vadul Moldovei –
Suceava, iar drumul naţional DN 15B face legătura între Poiana Teiului – Târgu Neamţ –
Timişeşti – Cristeşti (jud. Iaşi).
Conform cu P.A.T.J. Neamţ (Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean) se
preconizează să se efectueze lucrări de întreţinere a întregii reţele de poduri pe drumurile
judeţene şi pe cele comunale.
Staţiile de călători ale transportului în comun vor fi modernizate şi întreţinute
corespunzător de către unităţile transportatoare care vor îmbunătăţi serviciile şi vor
întreţine, la nivel optim, parcul auto.
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Figura 5 Autogara Mondotour Târgu Neamţ
Transportul în comun este desfăşurat de operatorii S.C. Mondotour S.A., S.C.
Flozampet S.R.L., S.C. Intertrans Company S.R.L., care execută curse zilnice la orele de
vârf. Mijloacele de transport folosite sunt autobuze şi microbuze.

Figura 6 Autogara Flozampet Târgu Neamţ
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Figura 7 Autogara Intertrans Company Târgu Neamţ
Oraşul beneficiază de cale ferată din anul 1986, cale ferată care leagă oraşul de
unul dintre cele mai importante noduri de cale ferată din ţară, oraşul Paşcani.

Figura 8 Staţia C.F.R. Târgu Neamţ
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2.4 Activităţi economice
Principalul domeniu de activitate economică dezvoltat în oraşul Târgu Neamţ este
industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, datorită reliefului format în principal din
dealuri acoperite cu păduri care oferă materia primă necesară. Alte ramuri ale industriei
care se regăsesc în localitate sunt: industria textilă şi a produselor textile, industria de
prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice şi industria alimentară.
Comerţul şi serviciile sunt prezente datorită faptului că Târgu Neamţ este un oraş
cu un potenţial turistic ridicat. Comerţul este ramura în care mecanismele economiei de
piaţă au pătruns cel mai repede şi în proporţia cea mai mare. Ponderile cele mai mari în
totalul serviciilor comerciale prestate populaţiei sunt reprezentate de următoarele
categorii de servicii: alimentaţie publică şi restaurante, cafenele, baruri, servicii financiare,
servicii de salubritate, întreţinerea şi repararea autovehiculelor.
Ponderea societăţilor comerciale o reprezintă cele care au ca obiect de activitate
comerţul (44,82%), urmate de cele din industrie (24,86%), construcţii (3,81%),
transporturi (3,08%) şi alte ramuri de activitate (23,43%).

Figura 9 R.T.P. Romtranspetrol
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Figura 10 Lukoil

Figura 11 Rompetrol
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Figura 12 Societatea de salubritate Eurosal

Figura 13 B.R.D. Groupe Societe Generale
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Figura 14 Banca Transilvania

Figura 15 Bar-Restaurant Central
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Figura 16 Rotiseria AZO

Figura 17 Irish Pub-Feeling
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Figura 18 Restaurant - Hotel Doina

Figura 19 Micromedica
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Figura 20 Farmacia Nr. 69

Figura 21 Supermarket Kosarom
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Figura 22 Supermarket Eurolil

Figura 23 Market Arianis
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Figura 24 Supermarket Geneza

Figura 25 Deyvid Com-Societate de cablu TV
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Figura 26 Oficiul Poştal Tg. Neamţ

Figura 27 Service auto Mapi
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Figura 28 S.C. Trans Leon S.R.L.-Spălătorie si service auto
În industrie, 28,47% dintre societăţi sunt profilate pe exploatarea şi prelucrarea
lemnului, 31,39% pe industria textilă, 16,78% pe prelucrarea cauciucului, 12,41% în
industria alimentară şi 10,95% în alte ramuri.
Perioada de tranziţie, trecerea la economia de piaţă şi criza economică au condus
la închiderea totală sau parţială a unor unităţi industriale şi a cooperaţiei meşteşugăreşti,
proces care a generat disponibilizarea unui număr însemnat de salariaţi.
Numărul salariaţilor din oraşul Târgu Neamţ este de 5873 persoane, dintre care
3334 lucrează în industrie, 628 în comerţ, 570 în învăţământ, 448 în sănătate şi asistenţă
socială, 231 în transporturi, depozitare, poştă, comunicaţii, 170 în energie electrică şi
termică, gaze şi apă, 142 în construcţii, 87 în administraţia publică, 80 în activităţi
bancare, financiare şi de asigurări, 23 în agricultură şi 160 în alte ramuri de activitate.
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Figura 29 S.C. Pamcargo S.R.L. - Depozit de materiale de construcţii

Figura 30 S.C. Gospodarul S.R.L. - Depozit de materiale de construcţii
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Figura 31 S.C. Motto GP S.R.L. - Depozit de anvelope

Figura 32 S.C. Diantus S.R.L. - Depozit materiale de construcţii
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Figura 33 S.C. Arco Trust S.R.L. - Depozit materiale de construcţii

Figura 34 Gater Romsilva
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Figura 35 S.C. Vodessa S.R.L. - Atelier de tâmplărie

Figura 36 Brutăria Spicul
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Figura 37 Brutăria Panidol

Figura 38 Secţie de prelucrarea a laptelui - Brutărie
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Figura 39 S.C. Sofiaman S.R.L.
2.4.1 Agricultura şi creşterea animalelor
Orașul Târgu Neamț dispune de o suprafață agricolă de 3021 ha teren, din care
2040 ha suprafață arabilă, 36 ha livezi și pepiniere pomicole, 1 ha vii și pepiniere viticole,
901 ha pășuni și 43 ha fânețe.
Se constatâ însă o scădere de la an la an în cazul producției de cereale dar și la
efectivele de animale.
Pe suprafața arabilă 140 ha sunt cultivate cu grâu și secară, 581 ha porumb, 92 ha
cartofi, 5 ha sfeclă de zahăr, 41 ha legume.
Se constată că anual efectivele de animale din gospodăriile populației sunt în
descreștere, principalele specii fiind bovinele, porcinele, ovinele și păsările. De
asemenea, o descreștere substanțială se constată la efectivele de cabaline care sunt
folosite la munca câmpului de către deținătorii de terenuri agricole.
În sectorul silvic s-a acționat an de an pentru exploatarea pădurilor mature,
concomitent cu realizarea de împăduriri.
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Figura 40 Fermă de oi

2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale
Studiul populaţiei ca factor geografic şi social de primă importanţă în schimbarea
peisajului geografic îşi are locul său bine definit în sistemul interdiciplinar al geografiei ca
ştiinţă.
Aşa cum se desprinde din prezentarea trecutului istoric al oraşului Târgu Neamţ,
prezenţa omului pe aceste meleaguri s-a simţit din timpuri străvechi, mărturie a activităţii
sale fiind urmele lăsate şi amintite anterior. Omul s-a impus puternic ca factor modelator
al peisajului local datorită activităţii sale sociale impuse de asigurarea existenţei.
Studierea demografică a acestui teritoriu atestă existenţa unor fenomene
specifice, mai ales atunci când analizele făcute au surprins o perioadă mai lungă de timp.
Ponderea cea mai mare a populaţiei lucrează în servicii, industrie, agricultură,
păstorit, silvicultură.
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Tabel 1 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la 1 iulie 2013
Localitatea

Populaţia
stabilă

Populaţia
stabilă M/F

Sex

TÂRGU NEAMŢ

20308

9762
10546

M
F

continuare
35-39 ani
810
813
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40-44 ani
824
879

45-49 ani
697
913

50-54 ani
677
840

Din care, pe grupe de vârstă
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani
540
558
509
529
680
855
783
461
517
474
473
601
855
754

55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75-79 ani
687
565
322
277
243
818
698
404
368
342
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80-84 ani
145
216

85 şi peste
61
120

Tabel 2 Componentele evoluţiei numărului populaţiei
Oraşul
Târgu
Neamţ

Numărul
populaţiei cu
domiciliul în
localitate la
începutul
anului
21268
21157
21092
21051
20988
20891
20794

Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
Anul 2013

continuare
Imigrări Emigrări

12
11
4
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16
9
9
-

Soldul
mişcării
externe

-4
2
-5
-

Născuţi-vii

Morţi

Spor natural

Stabiliri de
domiciliu în
localitate

Plecări cu
domiciliul din
localitate

Soldul
schimbărilor
de domiciliu

218
236
213
182
185
204
243

196
198
205
215
179
224
229

22
38
8
-33
6
-20
14

360
366
308
-

447
445
379
-

-87
-79
-71
-

Numărul populaţiei
Persoane cu
Persoane cu
cu domiciliul în
reşedinţa în
domiciliul în
localitate la
localitate şi
localitate şi
sfârşitul anului
domiciliul în altă reşedinţa în altă
localitate
localitate
21157
166
241
21092
77
289
21051
86
359
20988
108
330
20891
74
272
20794
70
468
20664
196
457

Soldul
schimbărilor
de reşedinţă

Numărul populaţiei
la sfârşitul anului

-75
-212
-273
-222
-198
-398
-261

21082
20880
20778
20766
20693
20396
20403
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Tabel 3 Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2006-2013
Localitatea
Târgu Neamţ

1 iulie 2006
21029

1 iulie 2007
20856

1 iulie 2008
20732

1 iulie 2009
20630

1 iulie 2010
20701

1 iulie 2011 1 iulie 2012
20618
20446

Tabel 4 Situaţia fondului de locuinţe la 31.12.2013
Localitatea
Târgu Neamţ

Număr total locuinţe
7870

Suprafaţa locuibilă -mp419119

Tabel 5 Echipare edilitară în anul 2012
Localitatea

Târgu Neamţ
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Lungimea totală
a reţelei simple
de distribuţie a
apei potabile
- km 66,9

Lungimea
totală simplă a
conductelor de
canalizare
- km29,0

Lungimea
conductelor de
distribuţie a
gazelor
- km 44,4
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1 iulie 2013
20308

Tabel 6 Situaţia fondului funciar la 31.12.2013
Localitatea
Târgu Neamţ
continuare
Păduri Ape
420
58

Terenuri arabile
2040

Drumuri şi căi ferate
103

Păşuni
901

Curţi şi construcţii
359

Fâneţe
43

Vii
1

Terenuri neproductive
340

Livezi
36

Total neagricol
1280

Total agricol
3021
Total
4301

Tabel 7 Ponderea şomerilor în populaţia stabilă (15 - 64 ani)
2013
Pondere şomeri în
populaţia stabilă
Numă şomeri înregistraţi
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I
2,50

II
2,54

III
2,39

IV
2,10

V
2,01

VI
1,99

VII
2,27

VIII
2,68

IX
2,97

X
3,23

XI
3,16

XII
2,76

370

376

354

312

298

294

336

397

440

479

468

409

Plan Urbanistic General – Oraşul Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ. Octombrie 2014

62

2.6 Circulaţia
Infrastructura de transport existentă în acest moment la nivelul oraşului Târgu
Neamţ este următoarea:
Drum Naţional DN 15C Piatra Neamţ – Vadul Moldovei (Suceava), în lungime de
7,14 km;
Drumul Naţional DN 15B Poiana Teiului – Cristeşti (jud. Iaşi), în lungime de 8,59
km;
Drumul Judeţean 155I Târgu Neamţ – Tupilaţi, în lungime de 2,73 km;
Drumul Comunal DC 7 Târgu Neamţ – Răuceşti – Ungheni, în lungime de 2,99
km;
Drumul Comunal DC 171 Târgu Neamţ – Oglinzi – Răuceşti, în lungime de 2,7 km;
Linia de cale ferată Târgu Neamţ - Paşcani, normală, simplă, neelectrificată; pe
raza oraşului are o lungime de 13,24 km, cu staţia C.F.R. Târgu Neamţ.

Figura 41 Drumul naţional DN 15B Poiana Teiului-Cristeşti, la ieşirea din Tg. Neamţ
Reţeaua stradală de toate gradele este de calitate mediocră, o parte dintre străzile
interioare fiind din pământ tasat natural, greu practicabile în anotimpurile umede.
Se impun, ca prioritate de intervenţie:
-Refacerea şi modernizarea conform normelor specifice a DN 15C şi a DN 15B şi
a amenajării intersecţiilor.
-Modernizarea drumurilor şi intersecţiilor DC 171, DC 7 şi DJ 155I, în special la
intersecţia cu DN 15B şi DN 15C.
-Modernizarea străzilor interioare zonelor de locuit, inclusiv a intersecţiilor.
Deschiderea de noi drumuri în intravilan, în enclave neconstruite, se va face pe
bază de P.U.Z. Şi amplasarea de noi construcţii, deasemenea, se va face după
realizarea pe teren a lucrărilor de infrastructură.
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2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
Intravilanul existent, cuprinzând zonele populate a fost marcat pe planuri, pe baza
intravilanului existent în evidenţele O.C.O.T.A. la nivelul anului 1990 şi a Consiliului
Judeţean Neamţ. În componenţa intravilanului existent intră următoarele areale:
- localitatea de reşedinţă – oraşul Târgu Neamţ = 701,397 ha;
- localitatea componentă – Blebea
= 98,768 ha;
- localitatea componentă – Humuleşti
= 338,701 ha;
- localitatea componentă – Humuleştii Noi
= 52,653 ha.
Totalul terenului intravilan existent
= 1191,519 ha.
Zona centrală a oraşului cuprinde următoarele dotări: Primărie, Oficiul Poştal,
Poliţie, Casa de Cultură “Ion Creangă”, Parcul Central, Biblioteca Orăşenească, Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, Piaţa Publică, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.
Neamţ, Judecătoria Tg. Neamţ, Spitalul Orăşenesc Tg. Neamţ.

Figura 42 Primăria Târgu Neamţ
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Figura 43 Poliţia Târgu Neamţ

Figura 44 Biblioteca Orăşenească
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Figura 45 Agenţia de Administrare Fiscală

Figura 46 Piaţă publică
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Figura 47 Parcul Central

Figura 48 Casa de cultură "Ion Creangă"
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Figura 49 Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ

Figura 50 Judecătoria Târgu Neamţ
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Figura 51 Spitalul Orăşenesc - Ambulatoriu de specialitate
Bilanţul teritorial al categoriilor de folosinţă pe întreaga suprafaţă a teritoriului
administrativ este prezentat în tabelul:
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Tabel 8 Bilanţ Teritorial Existent
Teritoriul
aministrativ al unităţii
de bază

Arabil

Extravilan
Intravilan
Total
% din total

1319,266
442,201
1761,467
40,95
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CATEGORII DE FOLOSINŢĂ
Agricol
Neagricol
Păşuni
Vii
Livezi
Păduri
Ape
Drumuri
Curţi
construcţii
927,729 0,049 12,078 496,199 22,541 78,662
36,765
200,83
5,424 47,664
2,454
97,112
389,083
1128,559 5,473 59,742 496,199 24,995 175,774
425,848
26,24
0,13
1,39
11,54
0,58
4,09
9,90
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Total
Neproductiv
216,339
6,751
223,09
5,19

3109,628
1191,519
4301,147
100,00

Tabel 9 Bilanţ teritorial existent intravilan
Zone Funcţionale
Locuinţe şi funcţiuni complementare
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agricole
Instituţii publice şi servicii
Căi de comunicaţie:
-transport rutier
-transport feroviar
Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie
Construcţii tehnico-edilitare
Gospodărire comunală, cimitire
Terenuri libere
Ape
Zone cu destinaţie specială
Terenuri neproductive
TOTAL INTRAVILAN

Existent
Suprafaţă (ha)
257,953
80,505
1,709
36,365
97,112
92,011
5,101
21,65
3,169
9,382
674,469
2,454
6,751
1191,519

Procentaj (%)
21,65
6,76
0,14
3,05
8,15
1,82
0,27
0,79
56,61
0,21
0,57
100

2.8 Zone cu riscuri naturale
După cum reiese din secţiunea precedentă, au fost identificate, pe teritoriul
oraşului Târgu Neamţ, terenuri cu riscuri de inundaţii. O parte din aceste terenuri se află
în intravilan, o altă parte, în extravilan, fiind propuse pentru punerea lor sub restricţie la
realizarea construcţiilor sau prin excluderea acestor zone din intravilan.
Deasemenea, este necesar ca administraţia locală să întocmească programe şi să
rezerve fondurile necesare pentru combaterea acestor riscuri prin regularizarea şi
extinderea îndiguirilor existente, precum şi prin consolidarea versanţilor împotriva
alunecărilor de teren.

2.9 Echipare edilitară
Conform datelor culese din Strategia de Dezvoltare a oraşului Târgu Neamţ, în
acest moment din totalul celor 7417 locuinţe sunt conectate la reţeaua de gaz metan doar
3720, din care 245 societăţi şi instituţii şi 3475 de abonaţi casnici, reţeaua însumând 42
de km de distribuţie şi doar 1,740 km de repartiţie, extinderea acestei reţele, ca de altfel
şi a reţelelor de apă şi canalizare fiind una dintre priorităţile Consiliului Local Târgu
Neamţ.
Rata de cuprindere în învăţământul general, la nivelul oraşului Târgu Neamţ este
de 98,2%. În oraş funcţionează:
-Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”;
-Colegiul Tehnic “Ion Creangă”;
-8 şcoli generale cu clasele I-VIII;
-o şcoală specială;
-3 grădiniţe;
-o creşă;
-Casa de Cultură;
-Bibliotecă orăşenească;
-Muzeul de Istorie.
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Baza materială a învăţământului nu satisface cerinţele pentru derularea procesului
educaţional, aici fiind vorba de starea precară a clădirilor, dar şi de dotarea
necorescunzătoare cu mobilier şi material didactic.

Figura 52 Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare"

Figura 53 Colegiul Tehnic "Ion Creangă"
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Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţie este realizată
prin unităţile sanitare publice, mixte şi particulare, care cuprind: un spital, o policlinică, 8
farmacii, 11 cabinete medicale, 9 cabinete stomatologice, un laborator medical şi un
laborator de tehnică dentară.
Oraşul mai dispune de terenurile şi sălile de sport de pe lângă şcoli, o sală de
sport, construită lângă stadion, un stadion care necesită reparaţii capitale şi un Club
Sportiv Şcolar cu discipline de: fotbal, handbal, atletism şi tenis.

Figura 54 Sală de sport
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Figura 55 Stadion

Figura 56 Teren de tenis al Clubului Sportiv Şcolar
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2.9.1 Gospodărirea apelor
Cursul râului Neamț este parțial regularizat. Lungimea digurilor betonate ale
malurilor este de aproximativ 5000 m mal drept și 5600 m mal stâng.
Cursurile secundare sunt canalizate/amenajate în mare parte.
Podurile sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă care străbat oraşul.
2.9.2 Alimentarea cu apă
Oraşul este alimentat cu apă potabilă din sursă subterană prin două captări:
- Captarea Lunca – Vânători, cu un volum util în acumulări de 3000 m.c. ;
- Captarea Preoţeşti – Timişeşti, cu un volum în acumulări de 5000 m.c.
Analizele de calitate a apei potabile se fac în Laboratorul de apă potabilă, pentru
parametrii chimici de calitate, iar pentru parametrii bacteriologici, analizele sunt efectuate
de către Laboratorul Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ.
Analizele de calitate a apei se fac conform cu un program de monitorizare avizat
de către Direcţia de Sănătate Publică Neamţ.
2.9.3 Canalizare
Colectarea apelor uzate se face în sistem separativ. Oraşul beneficiază de o reţea
de canalizare în lungime totală de 29 km. Colectoarele de canalizare sunt din beton,
ramificate, formate dintr-un ansamblu de canale de serviciu la care se racordează
evacuările la consumatori şi canalele colectoare care transportă apa uzată până la staţia
de epurare. Vechimea colectoarelor este cuprinsă între 10 şi 34 de ani iar starea lor de
funcţionare este satisfăcătoare.
S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: CBO5, suspensii, substanţe extractibile
conform normelor NTPA 002/2002, care, pentru aceşti indicatori au limite mai mici: CBO5
= 180 mg/l; suspensii = 200 mg/l; substanţe extractibile = 20 mg/l.
2.9.4 Alimentarea cu energie electrică
Oraşul Târgu Neamţ este alimentat cu energie electrică din Staţia de transformare
110/20/04 KV care este amplasată în imediata vecinătate a S.C. CETATEA S.A., la doar 1
km de oraş, prin liniile LES 20/04 KV PT 62, LEA 20/04 PT 12, LEA 20/04 KV PT 32 şi
LEA 20/04 KV PT 68.
Localitatea Humuleşti este alimentată din LEA 20/04 Târgu Neamţ – Pluton, iar
localitatea Blebea, din LEA 20/04 Târgu Neamţ – Timişeşti.
Reţeaua de alimentare cu energie electrică însumează 152,42 km, din care:
- LEA MT – 9,35 km;
- LES MT – 23,50 km;
- LEA JT – 72,94 km;
- LEA JT – 46,63 km.
2.9.5 Telefonie
Oraşul Târgu Neamţ este traversat de cablu telefonic cu fibră optică.
Reţeaua de telefonie fixă este prezentă prin operatorul Romtelecom şi respectă
traseul drumurilor şi al străzilor din intravilan, firele fiind amplasate pe stâlpi de beton.
Telefonia mobilă este reprezentată prin operatorii: Orange, Vodafone, Cosmote.
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Figura 57 Reprezentanţa Cosmote

Figura 58 Reprezentanţa Vodafone
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Figura 59 Reprezentanţa Orange
2.9.6 Alimentarea cu energie termică
Toate instituţiile şcolare sunt prevăzute cu centrale termice. În zona centrală
alimentarea cu energie termică se face fie prin centralele termice colective (în ultima
perioadă având tot mai puţini abonaţi), fie prin centrale individuale de apartament sau
sobe alimentate cu combustibili solizi.
2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale
Reţeaua de gaz metan are o lungime de 44,4 km, însă trebuie extinsă pentru a
acoperi necesarul existent. Există un număr de 3720 de abonaţi la reţeaua de gaz metan,
din care 245 sunt societăţi şi instituţii şi 3475 abonaţi casnici.
2.9.8 Gospodărire comunală
Oraşul Târgu Neamţ are o suprafaţă de 56866 m.p. spaţii verzi, dispusă astfel:
- Parc Cetate = 24434 m.p.;
- Grădina Publică = 7400 m.p.;
- Parc Ion Creangă = 1843 m.p.;
- Str. Mihai eminescu = 1100 m.p.;
- Str. Ştefan cel Mare = 1527 m.p.;
- Spaţii între blocuri = 18350 m.p.;
- Str. Cuza Vodă+Petru Rareş = 1962 m.p.
Serviciul de salubritate în oraşul Târgu Neamţ este realizat de către societățile:
S.C. Eco TG. S.RL. și S.C. Eurosal Trade S.R.L.
S.C. Eco TG. S.R.L. furnizează în cadrul orașului Târgu Neamț următoarele
servicii: precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale
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deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special
sortare a deşeurilor municipale colectare, transport, sortare, valorificare şi eliminare a
deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară a locuinţelor apartamentelor proprietate individuală.
S.C. Eurosal Trade S.R.L. furnizează servicii de salubrizare și depozitare
controlată a deșeurilor municipale.
În cadrul proiectului “ECO Târgu Neamț” s-a construit o stație de transfer pentru
deșeuri. “ECO – MANAGEMENT TÂRGU NEAMȚ – Proiect pentru realizarea unui sistem
eficient și durabil de gestionare a deșeurilor” a fost desfășurat în cadrul Programului
Phare 2005 Coeziune Economică și Socială – “Schema de investiții pentru sprijinirea
inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.
Agenţii economici au obligaţia reciclării deşeurilor de tip industrial.

Figura 60 Stație de transfer, transport și compostare deșeuri Târgu Neamț
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Cimitirele de pe raza oraşului Târgu Neamţ nu au asigurate zone de protecţie
sanitară. În oraşul Târgu Neamţ nu există propuneri pentru extinderea cimitirelor
existente sau pentru înfiinţarea unuia nou.

Figura 61 Cimitirul Bisericii Sf. Voievozi

Figura 62 Cimitirul Bisericii Sf. Nicolae
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Figura 63 Cimitirul Evreiesc

2.10 Potenţialul turistic al oraşului
Oraşul Târgu Neamţ, prin ansamblul monumentelor de arhitectură, a
monumentelor memoriale şi de cult, dar şi prin poziţionarea geografică care a dus la
dezvoltarea agroturismului, reprezintă una din principalele atracţii ale judeţului Neamţ şi
nu numai.
Cu toate acestea, potenţialul turistic al oraşului nu este valorificat la capacitatea sa
maximă, aceasta datorită infrastructurii rutiere, destul de precare, dar şi a capacităţii de
cazare, destul de limitate în cadrul oraşului.
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2.10.1 Obiective cultural-istorice
2.10.1.1 Cetatea Neamţ

Figura 64 Cetatea Neamţului
Cetatea Neamţ este o creaţie moldovenească ridicată la sfârşitul secolului al XVIlea de către Petru I (1374-1391). Cercetările arheologice au scos la lumină urme
materiale de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi monede de argint de la Petru I.
Întemeierea, în anul 1359, a statului Moldova, creşterea puterii centrale şi dezvoltarea
economică au fost factori determinanţi pentru construirea unor întărituri de piatră, care să
asigure controlul drumurilor şi al punctelor obligatorii de trecere sau să constituie nuclee
de apărare în caz de război. Sistemul defensiv al ţării, conceput de Petru I Muşat,
cuprindea cel puţin trei cetăţi (Neamţ, Suceava şi Şcheia), dar meşterii săi au construit şi
numeroase mănăstiri şi biserici cu incinte fortificate. Prima menţiune despre cetăţile
Moldovei este făcută de domn în omagiul adresat în anul 1387 regelui Poloniei, dar prima
referire la Cetatea Neamţ datează din anul 1395, când regele Ungariei Sigismund de
Luxemburg emite un act "ante castrum Nempch".
Construcţia Cetăţii a prevăzut creneluri şi patru tunuri de apărare în colţuri, iar în
exterior zidurile sunt susţinute de 15 contraforturi, puternice şi impunătoare.
În interior, existau ziduri de incintă care măreau rezistenţa zidurilor exterioare. În
curtea interioară exista o fântână (degajată parţial în urma săpăturilor arheologice), care
ajungea la pânza freatică. Aceste ziduri ale fortului construit de Petru I Muşat s-au păstrat
bine până în prezent.
A doua perioadă de construcţie a cetăţii a fost în timpul domniei lui Ştefan cel
Mare (1457-1504). Acum s-a adăugat curtea exterioară de circa 800 m2 şi a fost ridicată
o nouă centură de ziduri, cu 4 bastioane semicirculare, care să poată rezista artileriei de
asediu.
Au fost înălţate până la 20 metri şi zidurile vechiului fort. În jurul cetăţii s-a săpat
un nou şanţ de apărare, adânc de 10 m şi lung de 25 m, peste care s-a construit un pod
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arcuit, sprijinit pe 11 piloni de piatră (astăzi refăcuţi), care asigură intrarea în cetate, prin
poarta centrală.
Porţiunea dintre ultimul pilon şi zidul exterior se ridică, izolând cetatea de restul
podului. Intrarea în cetate se închidea cu o punte în cumpănă, care se ridica cu ajutorul
lanţurilor.

Figura 65 Intrarea în Cetatea Neamţului
Tot în această perioadă s-au construit şi corpurile de clădiri din curtea interioară,
cu case domneşti pe o latură, locuinţe ale domnitorului pe altă latură, cu biserică, magazii
pentru hrană şi muniţie, cu locuinţe şi ateliere pentru meşteşugari, s.a.
Materialele de construcţie folosite în cele două perioade de ridicare a cetăţii au
fost obţinute din împrejurimi: gresii, şisturi verzi, bolovani, pietriş, nisip. Mortarul folosit
făcea priză perfectă şi, după 600 de ani, s-a dovedit a fi mai rezistent decât piatra. Modul
de preparare nu este cunoscut, dar s-a constatat că în componenţa lui intră var, nisip,
piatră sfărâmată, cărămidă pisată şi mangal (cărbune de lemn).
Cetatea era condusă de un pârcălab, funcţie care apare în documente începând
cu secolul al XV-lea.
Acesta avea largi atribuţii militare, administrative şi judecătoreşti în întreg ţinutul,
care şi-a luat şi el numele de la cetate. Din timpul lui Alexandru cel Bun (1400-1431) au
fost menţionaţi în documente pârcălabii Şandru (1403) şi Stanislas Rotompan, cel care a
făcut parte din delegaţia Moldovei la Consiliul de la Constanţa (Elveţia).
Istoria Cetăţii Neamţ este strâns legată de zbuciumatul trecut al ţării. În cele "şase
veacuri de nepătată mândrie, o singură dată şi-a deschis porţile fără de luptă şi atuncea
nu unui cuceritor străin, ci falnicului Domn al tuturor românilor, Mihai Viteazul" (Alexandru
Vlahuţă). După ce a rezistat, în anul 1395, sub domnia lui Ştefan Muşat, atacului trupelor
regelui maghiar Sigismund de Luxemburg, a respins în anul 1476, sub domnia lui Ştefan
cel Mare, atacul lui Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, în fruntea unei
armate de 200.000 de oameni. Cronicarul armatei turceşti, Angiolello, a menţionat:
"...întorcându-se tabăra pe altă cale, ne-am dus la un castel puternic, situat în munţi, în
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care se găseau prizonierii prinşi cu un an mai înainte, în iarnă, când a fost zdrobit paşa
Soliman ... Făcând încercarea de a cuprinde fortăreaţa amintită, s-au aşezat şapte
bombarde şi în decurs de opt zile s-a făcut încercare de a o cuprinde, dar două din cele
bombarde s-au spart, iar cei care se aflau în fortăreaţă nu voiau să stea de vorbă şi toţi
se apărau cu artilerie şi nu le păsa de noi". Turcii s-au retras, iar cetatea a rămas cu
nimbul ei de glorie, dar îndoliată de moartea neînfricatului pârcălab Arbore, cel care din
1471 cârmuise cetatea şi ţinutul.
După perioada de glorie a lui Ştefan cel Mare, cetatea continuă să joace un rol
important în sistemul defensiv al Moldovei, în timpul domnitorilor Bogdan al III-lea (15041517), Ştefăniţă (1517-1527) şi Petru Rareş (1527-1538; 1541-1546).
La sfârşitul primei domnii al lui Petru Rareş (1538), ţara a fost ocupată fără lupte
de către turci, în urma trădării unei părţi a boierimii şi, rolul cetăţii a scăzut foarte mult.
Pentru a înfrânge rezistenţa ţării, turcii i-au cerut lui Alexandru Lăpuşneanul, în timpul
celei de a doua domnii (1564-1568), să distrugă cetăţile, fapt menţionat în Letopiseţul
Ţării Moldovei: "... Deci Alexandru-Vodă făcându pre cuvântul împăratului umplându
toate cetăţile de lemne le-au aprinsu de au ars şi s-au risipit."
Ieremia Movilă reface Cetatea Neamţ, care se pare că nu a avut distrugeri mari, şi
a aşezat aici o garnizoană militară. Cetatea Neamţ şi-a deschis porţile în faţa oştenilor lui
Mihai Viteazul, care se proclamă domn al Moldovei, realizând astfel prima unire a celor
trei ţări româneşti, în anul 1600.
În timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653), cetatea a fost întărită. Pentru a
înşela vigilenţa Porţii, a înfiinţat în cetate o mănăstire pe care a pus-o sub ascultarea
Mănăstirii Secu. Marco Bandini (misionar papal), vizitând în 1646 "mănăstirea din cetate",
o menţiona ca pe o "mănăstire zidită pe un vârf de munte care pare mai degrabă cetate
decât mănăstire, ...cu o artă deosebită, împodobită cu chipuri strălucitoare de aur" ale
sfinţilor; "... păzitorii porţilor sunt pedestraşii domnului, încât ai numi-o mai degrabă cetate
decât mănăstire".
Domnul a făcut amenajări în cetate, cu scopul de a crea un refugiu sigur pentru
familiile şi averile sale. În 1650, când Moldova a fost prădată de tătari, domnitorul Vasile
Lupu cu familia sa şi a altor boieri s-au refugiat la cetate. Miron Costin consemnează
acest eveniment astfel: "Vasile Vodă văzându-se la griji ca aceia şi spaimă ..., au pornit
pe doamna dimpreună cu casele boierilor prin frânturile codrilor... spre Cetatea
Neamţului..., unde era toată inima avuţiei domnitorului."
Între anii 1662 şi 1672, sub domnia lui Dabija-Vodă, în cetate a funcţionat o
monetărie în care s-au bătut bani de aramă. Săpăturile arheologice au scos la iveală
monede de aramă şi bucăţi de metal ştanţat. Până în anul 1673, cetatea a fost ocupată
de o garnizoană polono-germană, pe care a alungat-o Dumitraşcu Cantacuzino (16741675). Din poruncă turcească, cetatea este lăsată în decădere, fără a fi distrusă. În anul
1686, în cetate a fost adăpostită domniţa Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu, văduva
hatmanului cazac Timus Hmelniţki, care a fost prădată şi ucisă pe pragul porţii de o ceată
de cazaci pribegi, care umblau prin ţară pentru a jefui.
În anul 1691, plăieşii din Cetatea Neamţ comit un act de vitejie, rezistând patru zile
asediului armatei polone conduse de regele Ioan Sobieski. Din numărul total de 19
apărători ai cetăţii, în a cincea zi de asediu, 10 erau morţi, iar trei răniţi. Armata polonă a
suferit pierderi mai mari, fiind ucişi comandantul artileriei şi 50 de luptători. Pentru a putea
intra în cetate, aghiotanţii regelui polon au întocmit o scrisoare falsă, considerată a fi
trimisă de Constantin-Vodă Cantemir către comandantul cetăţii, prin care se cerea
deschiderea porţilor în faţa cuceritorilor. Scrisoarea era întărită cu o pecete domnească,
pusă de un grămătic moldovean, pripăşit între polonezi. Plăieşii s-au supus ordinului, pe
care-l considerau venit de la domnitor, dar au pus condiţia să fie lăsaţi liberi. Sobieski a
acceptat, dar a rămas surprins când a văzut că pe poarta cetăţii au ieşit doar 6 plăieşi,
care duceau pe umeri încă 3 răniţi. La vederea acestui mic grup de apărători, regele
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polon s-a înfuriat, poruncind să fie omorâţi. A intervenit hatmanul Iablonovsky, care-i
aminti de cuvântul dat şi de respectul datorat unor oşteni curajoşi. Acest episod din istoria
cetăţii l-a inspirat pe C. Negruzzi, care a scris nuvela "Sobieski şi românii" şi pe Vasile
Alecsandri, pentru piesa "Cetatea Neamţului". Încercări de consolidare a cetăţii sunt
făcute de Mihail Racoviţă în 1716, când desfundă fântâna din curtea interioară, dar
cetatea nu a mai jucat rol de fortăreaţă, căci în 1718 turcii i-au ordonat să o dărâme.
Cetatea a rămas în paragină, fiind distrusă de vreme încetul cu încetul sau de către
localnici, care foloseau piatra în construcţii. Începând cu secolul al XIX-lea, au existat
preocupări de conservare a monumentelor istorice. În anul 1834, "Departamentul
pricinilor dinlăuntrul Moldovei" interzice luarea pietrei din cetate, iar în 1866 o declară
monument istoric.
În perioadele 1939-1942 şi 1953-1954, au fost efectuate săpături şi cercetări
arheologice, iar în perioada 1962-1970, cetatea este consolidată şi restaurată parţial,
pentru a putea fi inclusă în circuitul turistic. Lucrări de consolidare a zidurilor au fost
efectuate şi în anul 1992, în cadrul programului UNESCO de restaurare şi de renovare a
monumentelor istorice.
Bătrânele ziduri ale Cetăţii Neamţ impresionează şi astăzi prin măreţia lor şi prin
trecutul istoric, plin de glorie şi de legende. Poziţia sa dominantă, pe Culmea Pleşului,
deasupra Luncii Ozanei, în partea de vest a oraşului Târgu Neamţ, poate fi comparată cu
un "cuib de vulturi", care a rezistat timpului de peste şase veacuri şi numeroaselor asedii,
rămânând în continuare un simbol al neamului nostru.
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2.10.1.2 Muzeul Memorial Ion Creangă

Figura 66 Muzeul Memorial Ion Creangă
Trecând podul peste "Ozana cea limpede şi frumos curgătoare", ajungem la
Humuleşti, localitate cunoscută din "Amintiri din copilărie " a lui Ion Creangă, în prezent
cartier al oraşului Târgu Neamţ.
Marele povestitor a scris despre satul Humuleşti, în care s-a născut, că este un "...
sat mare şi vesel, împărţit în trei părţi, care se ţin toate de una: Vatra Satului, Delenii şi
Bejenii ...; sat vechiu răzăşesc, întemeiat în toată puterea cuvântului: cu gospodari tot
unul şi unul, cu flăcăi voinici şi fete mândre ..."
Hărnicia locuitorilor este evocată şi de Mihail Sadoveanu: "Humuleştenii ... se
îndeletniceau cu cărăuşia şi cu prelucrarea lânii, din care ţeseau siac şi sumane;
despicau şi şindrila în pădurile de brad. Cu lemnul şi cu postavul făceau negoţ, erau
oameni destoinici şi harnici, cum îi vedem şi astăzi".
Casele din Humuleşti sunt mari şi frumoase, iar în centru, la intersecţia drumurilor,
sunt biserica şi şcoala, în faţa căreia este statuia lui "Ion Creangă", casa unde s-a născut
şi a copilărit Nică al lui Ştefan a Petrei, construită probabil în anul 1830 de către Petre
Ciubotariu, bunicul de pe tată al scriitorului. Acesta a dat-o fiului său Ştefan în 1835, când
s-a căsătorit cu Smaranda Creangă, din Pipirig. Casa a rămas moştenire din generaţie în
generaţie până în 1965, când Zahei Grigoriu, unul dintre urmaşii povestitorului, a cedat-o
cu scopul amenajării muzeului.
Casa este un tipic monument de arhitectură populară, construită din bârne groase
lustuite, are o prispă îngustă de lut şi un acoperiş larg de draniţă. Interiorul este compus
din două încăperi: tinda, în care era odinioară gura cuptorului, şi o odaie mare, dar joasă,
cu trei ferestruici pe latura de răsărit şi de miazăzi, cu cuptorul "...pe care mă
ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca ..." şi "...stâlpul hornului unde lega
mama o şfară cu motocei la capăt, de crăpau mâţele jucându-se cu ei" ori cu "prichiciul
vetrei cel humuit, de care mă ţineam când începusem a merge copăcel".
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Interiorul mai cuprinde laiţa, de jur împrejurul camerei, acoperită cu lăicere, culmea
cu câteva straie, opaiţul, furca şi roata de tors, vârtelniţa, masa la care a învăţat Ionică
buchiile cărţii.
Pe masă se află al lui Ion Creangă şi ceaslovul amintit în memoriile sale. În tinda
casei este amenajată o expoziţie cu operele marelui scriitor, ajuns în panteonul literaturii
universale, cu documente de arhivă, scrisori, fotocopii ale manuscriselor şi fotografii. În
expoziţie sunt şi 14 lucrări de grafică realizate de plasticianul Eugen Taru, folosite la
ilustrarea ediţiei din 1959 a volumului "Amintiri din copilărie".
Exponatele prezentate sunt caracterizate de simplitatea, bunul simţ şi modestia
proprie ţăranului moldovean, generând un puternic sentiment de pioşenie, nu numai
pentru ceea ce reprezintă ele faţă de amintirea lui Ion Creangă, ci pentru că ele sunt
mărturii autentice ale tradiţiei populare a locuitorilor din această parte a ţării.

Figura 67 Parcul Tematic Ion Creangă
Vizitând Muzeul Memorial "Ion Creangă", ne amintim caracterizarea datorată lui
Garabet Ibrăileanu: " Creangă este un reprezentant perfect al sufletului românesc între
popoare; al sufletului moldovean între români; al sufletului ţărănesc între moldoveni; al
sufletului omului de la munte între ţăranii moldoveni".
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2.10.1.3 Casa Memorială Veronica Micle

Figura 68 Casa Memorială Veronica Micle
Nu departe de Cetatea Neamţ, în vechiul centru al oraşului, Casa memorială
Veronica Micle este situată pe strada Ştefan cel Mare nr. 33, vis-a-vis de Muzeul de
Istorie şi Etnografie al oraşului şi constituie o preţioasă relicvă a veacului trecut, ce
împleteşte imaginile vechii aşezări cu amintirea mereu vie a aceleia care, prin dragoste şi
suferinţă, şi-a înscris pentru totdeauna numele alături de cel al lui Mihai Eminescu.
Construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea din lemn şi cărămidă, în cel mai
autentic stil românesc, cu tindă şi trei încăperi la stradă.
În anul 1850, la 10 august, casa a fost vândută doamnei Ana Câmpeanu, românca
din Năsăud - Transilvania (mama Veronicăi Micle), cu 100 de galbeni. În anul 1853,
doamna Câmpeanu s-a mutat la Iaşi dar casa a rămas în proprietatea familiei, fiind
donată, ca zestre de nuntă de la părinţii săi, Veronicăi, cu ocazia căsătoriei sale în anul
1864, cu profesorul Ştefan Micle.
Micle a îndrăgit această casă şi a venit deseori la Târgu Neamţ, locuind perioade
mai lungi, mai ales în timpul verii.
În ultima perioadă a vieţii, Veronica Micle s-a mutat la Mănăstirea Văratec, fapt ce
a determinat-o să doneze casa, în anul 1886, maicilor de la Văratec, aşa cum era
mobilată şi cu toate atenansele, pentru mitoc, dar cu condiţia ca "... pe peretele casei să
fie afişată o placă de marmură, pe care să fie scris ... Casa Veronicăi Micle". Această
placă a fost fixată în anul 1918 de către poetul George Coşbuc şi de alţi năsăudeni veniţi
în vizită la Târgu Neamţ, cu menţiunea "În această casa a locuit vremelnic Veronica Micle
(1850-1889)".
După câţiva ani, Mănăstirea Văratec a vândut casa cetăţeanului Ion Grădinaru, din
Târgu Neamţ.
În anul 1934, a fost declarată monument istoric şi a intrat în patrimoniul cultural al
oraşului, fiind deseori vizitată de turişti.
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În 1982 este preluată de Complexul Muzeului Judeţean Neamţ, care a dotat-o cu
mobilierul şi cu obiectele ce au aparţinut Veronicăi Micle şi se găseau la Mănăstirea
Văratec sau la muzeele din Iaşi şi Piatra - Neamţ. Renovată şi amenajată muzeistic a fost
redată circuitului turistic în anul 1984.
În anul 1998, în partea stângă a casei, către stradă, s-a amplasat o statuie cu
bustul poetei, realizat din bronz de către sculptorul Popa Damian-Ioan.
În trei din cele patru încăperi este o expoziţie permanentă consacrată vieţii şi
activităţii literare a muzei poetului nostru naţional, Mihai Eminescu, cu obiecte şi
documente care ilustrează viaţa şi activitatea poetei. Prima încăpere cuprinde mai multe
vitrine şi panouri care prezintă prietenia dintre Veronica Micle şi Luceafărul poeziei
româneşti, Mihai Eminescu. Aici sunt expuse fotocopii din manuscrise, corespondenţa,
documente şi cărţi, care evidenţiază personalitatea acestei femei, tânără şi frumoasă,
soţie, mamă şi poetă, aşa cum a văzut-o fiica sa, Virginia Gruber - Micle: "Mama a fost o
femeie plină de viaţă, plină de farmec, frumoasă, dansa perfect şi avea o voce superbă.
În societatea aleasă pe care o vizita, din cauza acestor calităţi superioare, făcea umbră în
jurul celorlalte femei".
O altă încăpere sugerează ambientul intim de familie, cu ajutorul unor obiecte de
mobilier care au aparţinut Veronicăi Micle sau de epocă şi prin expunerea unor fotografii.
Aici putem admira oglinda mare de cristal în care s-a privit poeta şi lada de călătorie care
a însoţit-o în drumurile sale prin ţară şi străinătate.
Sala a treia reconstituie atmosfera de lucru a biroului la care Veronica Micle şi-a
scris o parte din poezii, maxime şi epistole. În această încăpere admirăm cateva obiecte
de valoare, la care poeta a ţinut foarte mult: un frumos suport de argint masiv pentru
cărţi, ceasul de masă, un binoclu de vânătoare, o măsuţă vieneză şi altele.
Expoziţia permanentă existentă aici prezintă momente din viaţa şi creaţia poetică a
Veronicăi Micle (fotocopii, manuscrise, cărţi, obiecte personale care au aparţinut poetei
etc.)
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2.10.1.4 Monumentul-mausoleu al vânătorilor de munte
Este situat în partea de nord-est a oraşului, pe o largă terasă, creată artificial în
1936 pe Culmea Pleşului, la o altitudine de 491 m, cam cu 100 m deasupra oraşului,
pentru a putea fi observat cu uşurinţă de la distanţe mari.

Figura 69 Monumentul Mausoleu al Vânătorilor de munte
Acest monument a fost ridicat la Târgu Neamţ, căci aici, în iarna anului 1916 şi
primăvara anului 1917, pe povârnişurile Culmii Pleşului, s-au instruit primii luptători
vânători de munte, mulţi dintre ostaşii acestui batalion fiind din zonă.
Este monument deoarece reprezintă o operă de arhitectură şi de artă de proporţii
mari, destinat să comemoreze jertfele de glorie şi de eroism ale neamului, din Primul
Război Mondial.
Este mausoleu fiindcă este un monument funerar, de proporţii mari, ridicat în
memoria eroilor vânători de munte căzuţi pe frontul de luptă în Războiul de Reîntregire a
Neamului şi înhumaţi în cripta de la baza monumentului.
Acest monument - mausoleu a fost construit la propunerea Societăţii "Cultul
eroilor", cu sprijinul "Comitetului de iniţiativă al vânătorilor de munte", cu sediul în
Bucureşti, în fruntea căruia a fost generalul Virgil Bădulescu (atunci maior), cel care a
instruit şi pregătit primul batalion de vânători de munte, împreună cu 28 de ofiţeri din
cadrul corpului de armată al vânătorilor de munte.
La nivelul oraşului Târgu Neamţ, a fost constituit un "Comitet local", în frunte cu
primarul Ioan Bălan şi cu veteranul de război Constantin Răfălia, vânător de munte,
sergent pe câmpul de luptă, decorat cu "Crucea Mihai Viteazul".
Monumentul - mausoleu a fost inaugurat la 29 iunie 1939, în cadrul unei
solemnităţi la care a participat regele Carol al II-lea, întemeietorul primului batalion de
vânători de munte, primul ministru Armand Călinescu, generali, ofiţeri superiori ai corpului
de armată al vânătorilor de munte, oficialităţi ale judeţului şi mulţi locuitori din oraş şi din
împrejurimi. Monumentul - mausoleu al vânătorilor de munte este "închinat eroilor care
au înfruntat urgia focului duşman şi au înscris pagini de glorie şi jertfe în istoria
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Războiului de Reîntregire a Neamului la Târgu-Ocna, Măgura, Cireşoaia şi la Coşna".
De atunci, deasupra oraşului, pe Culmea Pleşului, străjuieşte această impunătoare
operă de arhitectură şi de artă, realizată de arhitectul Theodor Burcă. Lucrarea are un
soclu bine proporţionat, cu înălţimea de 16 m, sugerând prin forma sa terminală un foişor
de observator. Pe laturile monumentului sunt trei plăci de marmură: una aminteşte data
de 27 iulie 1917, când vânătorii de munte pleacă pe linia frontului; o placă mare cuprinde
numele celor 172 "vânători de munte căzuţi pe câmpul de onoare", şi a treia cuprinde
textul dedicat dezvelirii monumentului.
Pe soclu mai sunt două basoreliefuri, realizate în bronz de către Theodor Burcă.
Unul prezintă o femeie înaripată, îmbrăcată în haine de roman, cu o spadă la şold, în
mişcare, care face un salt de pe un vârf de munte. Ea simbolizează România. În mâna
stângă ţine stema României sprijinită pe umăr, iar în mâna dreaptă întinsă are o coroniţă
de lauri. Al doilea basorelief prezintă militari români avântându-se în luptă, cu casca pe
cap şi cu baioneta la armă. Pe o treaptă superioară a soclului se află un vultur mare, din
bronz, ce-şi ia zborul către vest, la fel ca ostaşii primului batalion de vânători de munte
porniţi spre frontul de luptă. În partea de nord, apare la suprafaţă cripta mausoleului, sub
forma unui mormânt, cu lespedea neagră, cu o cruce albă pe ea.
Vânătorii de munte instruiţi la Târgu Neamţ au înfruntat vitejeşte inamicul, obţinând
numeroase victorii în luptă (batalionul a fost decorat cu "Crucea Mihai Viteazul").
2.10.1.5 Muzeul de Istorie şi Etnografie

Figura 70 Muzeul de Istorie şi Etnografie
În urma săpăturilor arheologice desfăşurate, cu intermitenţe, din 1939 până în
1963, s-a organizat primul nucleu expoziţional.
În 1957 a avut loc deschiderea oficială a muzeului, într-o clădire de lângă parcul
oraşului. În 1968 muzeul a fost reorganizat în clădirea fostului Sfat Popular Raional, în
1977 a fost reorganizat şi transferat în actuala clădire, iar în 1986 a avut loc o nouă
reorganizare, devenind Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ. Clădirea este
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monument de arhitectură.
A fost construită în 1852 – 1853 de către prof. univ. D. Constantinescu, a fost
Şcoală Domnească, unde a învăţat şi Ion Creangă, apoi Şcoala nr.1 Târgu Neamţ.
Muzeul prezintă istoria meşteşugurilor tradiţionale din Depresiunea Neamţ,
începând cu cele casnice (tors, ţesut), prelucrarea produselor agricole, a pieilor, osului şi
cornului, lemnului, metalelor şi a ceramicii. În interiorul muzeului şi în pavilionul special
amenajat din curtea acestuia sunt prezentate diferite instalaţii ţărăneşti de prelucrare a
seminţelor şi a fructelor, lânii, lemnului, etc.
2.10.1.6 Biserici

Figura 71 Biserica Sf. Gheorghe
Ctitorie din 1808 a lui Chiriac şi Smaranda Braşoveanu
Catapeteasma este lucrată în lemn de tei aurit.
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Figura 72 Biserica Sf. Mihai şi Gavril
Ctitorie din 1837 ape locul unei alte biserici mult mai vechi.
Astăzi este complet renovată, fiind considerată "bijuteria oraşului".

Figura 73 Biserica Adormirea Maicii Domnului
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Figura 74 Biserica Sf. Mc. Haralambie, ctitorită în 1856
Catapeteasma şi pictura interioară sunt adevărate opere de artă

Figura 75 Biserica Sf. Nicolae
Ctitorie din 1838 a ţuţuienilor veniţi din Transilvania cu turmele de oi. Refăcută complet în
1887 din cărămidă şi piatră.
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Figura 76 Biserica Sf. Ilie, ctitorită în 1842 de către Al.Teohari
Catapeteasma în stil baroc este poleită cu aur.

Figura 77 Biserica Sf. Nicolae – Humuleşti, ctitorită în 1776, dar refăcută complet în 1908

© TOPOPREST:

Plan Urbanistic General – Oraşul Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ. Octombrie 2014

94

Figura 78 Schitul Sf. Mina

Figura 79 Biserica Trei Ierarhi
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Figura 80 Troiţă memorială Ion Creangă din curtea Bisericii Sf. Nicolae - Humuleşti

Figura 81 Biserica creştină baptistă "Credinţa"
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Figura 82 Protopopiatul Târgu Neamţ
2.10.2 Unităţi de cazare

Figura 83 Hotel Doina*** Capacitate de cazare: 2 apartamente cu 3-4 locuri, 30 camere
duble; Restaurant cu 200 locuri, bar de zi, bar de noapte, terasă cu 200 locuri
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Figura 84 Staţiunea Oglinzi**, Capacitate de cazare: 86 locuri în apartamente sau
camere duble

Figura 85 Motel Casa Arcaşului***, Capacitate de cazare: 34 locuri în 16 camere duble, 2
camere triple, restaurant, bar, sala de conferinta, parcare, cablu tv, toate camerele au
baie cu duş;

© TOPOPREST:

Plan Urbanistic General – Oraşul Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ. Octombrie 2014

98

Figura 86 Pensiunea Belvedere*** Capacitate de cazare: 24 locuri de cazare în 12
camere duble, dispuse pe două nivele deasupra restaurantului

Figura 87 Pensiunea Cassandra***, Capacitate: 2 camere duble cu baie proprie, 2
camere triple cu baie proprie, 2 camere duble cu baie comună, 1 cameră cu două paturi
matrimoniale cu baie
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Figura 88 Pensiunea Căprioara*** Capacitate de cazare: 2 camere duble, 6 camere
triple, fiecare cu baie

Figura 89 Pensiunea La Răscruce de Vânturi** Corp A**: 4 camere duble, 2 băi,
restaurant cu 30 locuri; Corp B***: 10 camere duble la etajul I, 6 camere duble la etajul II
(toate camerele au băi), restaurant cu 100 locuri; Corp C: 4 camere triple, living.
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Figura 90 Pensiunea Rodica** Capacitate de cazare: 4 camere duble cu 2 băi, 1
apartament cu 2 camere cu câte 4 locuri cu o baie

Figura 91 Pensiunea Steaua Nordului** Capacitate de cazare: 3 camere duble, 1
apartament cu 2 camere, atât camerele cât şi apartamentul beneficiază de baie proprie
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Figura 92 Pensiunea Trei Stejari***, Capacitate: 10 camere duble din care 4 la mansard

Figura 93 Pensiunea Vila Bella** Capacitatea de cazare: 27 locuri de cazare în 13
camere

© TOPOPREST:

Plan Urbanistic General – Oraşul Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ. Octombrie 2014

102

Figura 94 Pensiunea La Cetate Capacitate: 61 locuri de cazare în 28 camere duble, 20
căsuţe

Figura 95 Pensiunea Aristocratis**** Capacitate: 11 locuri de cazare în 4 camere
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2.11 Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii)
Remarcăm disfuncţionalităţi în activitatea economică a oraşului, caracteristice
perioadei de tranziţie spre economia de piaţă.
Atât activităţile agricole, cât şi cele cu caracter industrial sunt în formare şi o
zonificare judicioasă a funcţiunilor urbanistice este oportună a se aplica:
-Zonele cu riscuri naturale inventariate în prezentul P.U.G. şi care constau
în alunecări de teren şi inundaţii, vor trebui să rămână în atenţia administraţiei
locale ca, pe baza unui program, să se asigure fondurile necesare ameliorării lor;
-În activitatea economică de tip industrial şi agrozootehnic este necesar a
se definitiva fluxurile tehnologice naţionale, pe baza cărora să se elaboreze Planul
Urbanistic Zonal, în care să se precizeze şi condiţiile de mediu;
-Oraşul dispune de suficiente suprafeţe de fâneţe astfel încât să se preteze
la creşterea animalelor; în consecinţă se cere studierea posibilităţii de prelucrare a
produselor lactate, a lânii;
-Gradul de echipare edilitară din oraş este necorespunzător.

2.12 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei
-Sprijinirea societăţilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii
de producţie prin întocmirea de proiecte finanţate de Agenţia Naţională pentru
Dezvoltare Regională, de Fondul Român de Dezvoltare Socială sau de alte
organisme internaţionale;
-Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip
menajer şi industrial;
-Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare
corespunzătoare;
-Modernizarea drumurilor existente şi creearea altor drumuri noi, în funcţie de
necesităţi;
-Amenajarea de şanţuri pentru scurgerea apelor la nivelul întregii reţele stradale;
-Extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet;
-Exploatarea şi cultivarea terenurilor agricole, în mod centralizat;
-Realizarea de noi staţii de epurare a apei menajer – fecaloide şi modernizarea
celei existente;
-Modernizarea şi extinderea centralei telefonice Târgu Neamţ;
-Extinderea reţelei existente de alimentare cu gaze naturale;
-Amenajarea de noi spaţii verzi din domeniul privat al primăriei şi reamenajarea
celor existente;
-Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public;
-Înfiinţarea, în parteneriat public-privat a două rute de transport urban de călători,
pe traseele Humuleştii Noi-Blebea şi Condreni-Timişeşti;
-Dezvoltarea şi susţinerea turismului şi agroturismului existent;
-Reglementări coerente şi unitare de urbanism;
-Configurarea zonei industriale a oraşului;
-Parcelări în zona bună pentru construcţii.
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
3.1 Studii de fundamentare
Din analiza situaţiei existente, a resurselor economice şi demografice, rezultă:
-Dezvoltarea în continuare a aşezărilor umane pe structura celor existente;
-Interdicţia realizării de construcţii stradale în zonele cu riscuri naturale;
-Echiparea edilitară a oraşului în condiţii ecologice;
-Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale;
-Dezvoltarea economiei locale.

3.2 Evoluţie posibilă, priorităţi
Direcţiile posibile de dezvoltare economică, potrivit P.A.T.J., includ oraşul în zona
teritorială cu profil turistic - recreativ, cu gospodării care corespund condiţiilor pentru
practicarea activităţilor de agroturism.
Conform temei de proiectare se propune dezvoltarea de unităţi industriale, de
unităţi agrozootehnice, de unităţi prelucrătoare de lemn exploatat în oraş.
-Se impune, cu prioritate, analiza pe bază de P.U.Z. a zonelor trecute cu
indicativul de (I.T.) interdicţie temporară.
-Modernizarea zonei de circulaţie (străzi, alei), lucrări de întreţinere şi extindere a
reţelei de poduri.
-Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii) ca termen
imediat.
-Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (alimentare cu apă, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, reţea electrică, transport în comun, telefonie şi internet).
-Realizarea variantei ocolitoare pentru trafic greu, în vederea descongestionării
circulaţiei din centrul oraşului.
Termenele exacte pentru realizarea obiectivelor se vor include în programele de
dezvoltare ale administraţiei publice locale, funcţie de fondurile avute la dispoziţie de
Consiliul Local (fonduri proprii şi fonduri de la bugetul de stat).

3.3 Optimizarea relaţiilor în teritoriu
În baza planurilor de amenajare a teritoriului rezultă că localităţile se vor dezvolta
în limitele intravilanelor stabilite prin P.U.G. şi aprobate.
Căile de comunicaţie:
 Drumul naţional DN 15, drumurile judeţene, drumurile comunale se vor
moderniza pe amprizele celor existente.
 Îmbrăcăminţile definitive, la toate categoriile de drumuri, se vor realiza
după pozarea lucrărilor de echipare edilitară.
Străzile existente se vor moderniza pe bază de P.U.Z.
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3.4 Dezvoltarea activităţilor
După cum am mai menţionat în capitolele anterioare, oraşul se va dezvolta prin
activităţi de susţinere a economiei existente (prelucrarea lemnului, industria textilă,
dezvoltarea serviciilor existente, modernizarea şi extinderea infrastructurii) şi prin
dezvoltarea turismului şi agroturismului, cu un potenţial deosebit de ridicat.
Agricultură
Obiective:
Promovarea unei politici în domeniul resurselor umane pentru creşterea
competenţelor profesionale în practicarea unei agriculturi performante.
Valorificarea mai eficientă a suprafeţelor agricole;
Valorificarea mai eficientă a terenurilor retrase de la cultivare;
Dezvoltarea mediului de afaceri pentru producătorii agricoli;
Dezvoltarea horticulturii şi a pepinierelor pomicole;
Dezvoltarea prelucrării produselor agricole (cartofi, plante furajere) şi diversificarea
produselor fabricate din lapte;
Dezvoltarea de I.M.M.-uri în industria de prelucrare a cărnii, a lânii şi a pielăriei;
Dezvoltarea de ferme;
Realizarea de perdele de protecţie pentru islazuri.
Silvicultură
Obiective:
Dezvoltarea patrimoniului local silvic prin reîmpădurirea terenurilor exploatate
forestier prin campanii planificate sau datorită manifestărilor naturale (doborâturi), a celor
ameninţate de alunecări şi constituirea unor liziere de protecţie;
Împădurirea, în următorii ani a circa 1,5 ha de puieţi;
Crearea condiţiilor de dezvoltare a activităţilor de valorificare a resurselor silvice.
Servicii
Încurajarea dezvoltării serviciilor către populaţie. Educarea populaţiei pentru
creşterea exigenţelor şi apelarea la servicii diversificate orientate pe nevoi reale.
Înfiinţarea unor servicii de consultanţă pentru acoperirea nevoilor de competenţe
în modernizarea vieţii economice şi sociale.
(Agro)turism
Obiective:
Oraşul are un potenţial turistic deosebit care poate fi valorificat prin dezvoltarea
unor servicii de atragere a turiştilor în zonă.
Amenajarea de terenuri de sport moderne la toate şcolile din oraş;
Amenajarea unui complex sportiv în parcul de la Stadion, care va include un
complex hotelier, ştrand, cantină, sală de forţă;
Construirea unui bazin de înot;
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Amenajarea unui patinoar;
Amenajarea parcului de la Cetatea Neamţului;
Amenajarea liniei de telescaun Parc “Cetate” – Cetatea Neamţului – Băile Oglinzi;
Modernizarea staţiunii Băile Oglinzi şi a salinei;
Sprijinirea dezvoltării turismului ecologic prin înfiinţarea de noi pensiuni turistice şi
menţinerea celor existente.

3.5 Organizarea circulaţiei
Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun
Infrastructura de transport existentă în acest moment la nivelul oraşului Târgu
Neamţ este următoarea:
Drum Naţional DN 15C Piatra Neamţ – Vadul Moldovei (Suceava), în lungime de
7,14 km;
Drumul Naţional DN 15B Poiana Teiului – Cristeşti (jud. Iaşi), în lungime de 8,59
km;
Drumul Judeţean 155I Târgu Neamţ – Tupilaţi, în lungime de 2,73 km;
Drumul Comunal DC 7 Târgu Neamţ – Răuceşti – Ungheni, în lungime de 2,99
km;
Drumul Comunal DC 171 Târgu Neamţ – Oglinzi – Răuceşti, în lungime de 2,7 km;
Reţeaua stradală de toate gradele este de calitate mediocră, intersecţiile de străzi
nu sunt relizate conform normelor tehnice, o parte dintre străzile interioare sunt din
pământ tasat natural, greu practicabile în anotimpurile umede.
Se impun, ca prioritate de intervenţie:
-Refacerea şi modernizarea conform normelor specifice a DN 15C şi a DN 15B şi
a amenajării intersecţiilor.
-Modernizarea drumurilor şi intersecţiilor DC 171, DC 7 şi DJ 155I, în special la
intersecţia cu DN 15B şi DN 15C.
-Modernizarea străzilor interioare zonelor de locuit, inclusiv a intersecţiilor.
Deschiderea de noi drumuri în intravilan, în enclave neconstruite, se va face pe
bază de P.U.Z. Şi amplasarea de noi construcţii, deasemenea, se va face după
realizarea pe teren a lucrărilor de infrastructură.
Transportul local se asigură spre municipiul Piatra Neamţ cu autobuze aparţinând
S.C. “Mondotour” S.A., S.C. Flozampet S.R.L., S.C. Intertrans Company S.R.L. Unităţile
transportoare vor fi obligate să modernizeze staţiile de călători şi să menţină permanent o
stare de igienă corespunzătoare.
Circulaţia majoră se desfăşoară pe DN 15B şi DN 15C.
Modernizarea acestor drumuri presupune rezolvarea intersecţiilor. Se impune
delimitarea zonelor de siguranţă a DN 15B şi DN 15C.
În cadrul sistemului reţelei de circulaţie este necesară întreţinerea podurilor şi a
podeţelor.
În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări conform
prevederilor H.G. 525/96.
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3.6 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial
Noua limită a intravilanului include toate suprafeţele de teren ocupate de
construcţii şi amenajări, precum şi suprafeţele de teren necesare dezvoltării până în anul
2022.
În componenţa intravilanului propus intră următoarele areale:
U.T.R. 1 Zona Centrala
71.358 ha
U.T.R.2 Tutuiueni
32.021 ha
U.T.R. 3 Sub Cetate
36.428 ha
U.T.R. 4 Condreni
47.716 ha
UTR 5 Zona Industriala
10.461 ha
U.T.R. 6 Zona Industriala
132.609 ha
U.T.R. 7 La Gara
66.850 ha
U.T.R. 8 Mahala
53.811 ha
U.T.R. 9 Pometea
96.741 ha
U.T.R. 10 Batalion
54.622 ha
U.T.R. 11 Paraul Ursului
59.900 ha
U.T.R. 12 Baile Oglinzi
79.763 ha
U.T.R 13 Volvatir
106.599 ha
U.T.R. 14 Manesti
98.099 ha
U.T.R. 15 Manesti II
58.698 ha
U.T.R. 16 Livada
135.883 ha
U.T.R. 17 La Moara la Pintilie
40.310 ha
U.T.R. 18 Blebea
134.036 ha
U.T.R. 19 Humulesti - Bejeni
220.720 ha
U.T.R. 20 Humulesti - vatra satului
141.383 ha
U.T.R. 21 Humulesti - Deleni
133.610 ha
U.T.R. 22 Humulestii Noi
63.762 ha
U.T.R. 23 Humulesti – Zona C.A.P.
111.290 ha
U.T.R. 24 Cetatea Neamtului
1.423 ha
U.T.R. 25 Monumentul Vanatorilor de Munte
0.084 ha
Zonificarea funcţională propusă preia configuraţia celei existente şi este prelucrată
şi ordonată potrivit exigenţelor de organizare viitoare a localităţii.
Zona centrală (centrul civic) pe teritoriul localităţii de reşedinţă, Târgu Neamţ, reprezintă
un areal delimitat la nord de U.T.R. 9 Pometea, la est de U.T.R. 8 Mahala, U.T.R. 7 La
Gară şi U.T.R. 6 Zona Industrială Gară, la sud de albia râului Neamţ (Ozana), iar la vest
de U.T.R. 2 Ţuţuieni şi U.T.R. 3 Sub Cetate.
Această suprafaţă este mobilată cu următoarele obiective:
Primăria oraşului Târgu Neamţ;
Sediul Poliţiei Târgu Neamţ;
Oficiul Poştal Târgu Neamţ;
Spitalul Orăşenesc Târgu Neamţ;
Judecătoria Târgu Neamţ;
Biblioteca Orăşenescă;
Agenţia de Administrare Fiscală.
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Tabel 10 Bilanţ teritorial propus al categoriilor de folosinţă
Teritoriul
aministrativ al unităţii
de bază
Extravilan
Intravilan
Total
% din total
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Arabil

Agricol
Păşuni

Vii

901.63
821.47
1723.06
40.05

717.85
455.67
1173.65
27.28

0.00
5.48
5.47
0.13

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ
Neagricol
Livezi
Păduri
Ape
Drumuri
Curţi
construcţii
0.00
471.33 20.86
19.96
1.59
59.79
62.72
4.12
129.38
407.45
59.74
534.32 24.99
149.25
408.72
1.39
12.42
0.58
3.47
9.50
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Total
Neproductiv
180.89
42.11
223.09
5.19

2314.11
1988.18
4302.29
100.00
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Localitatea de reşedinţă, Târgu Neamţ cuprinde următoarele zone funcţionale:
- Zona pentru locuinţe şi funcţiuni complementare;
- Zona instituţii publice şi servicii;
- Zona cu unităţi industriale şi depozite;
- Zona de căi comunicaţie rutieră/feroviară şi amenajări aferente;
- Zona gospodărire comunală (cimitire);
- Zona de construcţii tehnico-edilitare;
- Zona spaţii verzi şi agrement.
Tabel 11 Bilanţ teritorial propus intravilan
Zone Funcţionale
Locuinţe şi funcţiuni complementare
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agricole
Instituţii publice şi servicii
Căi de comunicaţie:
-transport rutier
-transport feroviar
Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie
Construcţii tehnico-edilitare
Gospodărie comunală, cimitire
Terenuri libere
Ape
Zone cu destinaţie specială
Terenuri neproductive
TOTAL INTRAVILAN

Propus
Suprafaţă (ha)
787.92
158.66
1.79
38.37
148.32
137.35
10.97
35.19
3.18
9.74
756.70
5.17
43.14
1988.18

Procentaj (%)
39.63
7.98
0.09
1.93
7.46

1.77
0.16
0.49
38.06
0.26
2.17
100

Din bilanţul teritorial rezultă creştere a zonelor de locuit şi funcţiuni
complementare, o creştere semnificativă a căilor de comunicaţie rutieră şi o reducere a
suprafeţei terenurilor neproductive bazată pe o mai bună organizare şi utilizare a
teritoriului.
Tabel 12 Balanță comparativă Intravilan Existent/Propus Oraș Târgu Neamț

Intravilan
Târgu Neamț
Blebea
Humulești
Humuleștii Noi
TOTAL
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Suprafață
intravilan existent
(Ha)
701.40
98.77
338.70
52.65
1191.52

Suprafață
intravilan propus
(Ha)
1183.37
134.04
607.01
63.76
1988.18

Diferența
(Ha)
+481.97
+35.27
+268.31
+11.11
+796.66

Diferența %
față de
existent
68.72
35.71
79.22
21.10
66.86
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Tabel 13 BILANŢ TERITORIAL PROPUS INTRAVILAN TOTAL U.T.R. TÂRGU NEAMŢ
Locuinţe şi
funcţiuni
complementare

Unităţi
industriale şi
depozite

Unităţi
Agro

Instituţii
publice
şi
servicii

transport
rutier

transport
feroviar

Spaţii
verzi,
sport,
agrement,
păduri

U.T.R. 1 ZONA CENTRALĂ
U.T.R. 2 ŢUŢUIENI
U.T.R. 3 SUB CETATE
U.T.R. 4 CONDRENI
U.T.R. 5 ZONA
INDUSTRIALĂ CONDRENI
U.T.R. 6 ZONA
INDUSTRIALĂ GARĂ

22.52
22.94
17.37
30.55
0.00

4.55
0.55
0.62
0.00
9.64

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.76
0.90
1.65
0.23
0.00

18.15
3.89
4.15
3.76
0.37

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8.46
0.29
6.12
1.10
0.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.54
3.08
6.20
11.81
0.00

0.00

111.46

0.00

0.00

5.74

7.90

3.60

2.67

0.00

U.T.R. 7 LA GARĂ
U.T.R. 8 MAHALA
U.T.R. 9 POMETEA
U.T.R. 10 BATALION
U.T.R. 11 PÂRÂUL URSULUI
U.T.R. 12 BĂILE OGLINZI
U.T.R. 13 VOLVATIR
U.T.R. 14 MĂNEŞTI I
U.T.R. 15 MĂNEŞTI II
U.T.R. 16 LIVADĂ
U.T.R. 17 LA MOARA LUI
PINTILIE
U.T.R. 18 BLEBEA
U.T.R. 19 HUMULEŞTI BEJENI
U.T.R. 20 HUMULEŞTI VATRA SATULUI
U.T.R. 21 HUMULEŞTI DELENI
U.T.R. 22 HUMULEŞTII NOI
U.T.R. 23 HUMULEŞTI ZONA CAP
U.T.R. 24 CETATEA
NEAMŢULUI
U.T.R. 25 MONUMENTUL
VÂNÂTORILOR DE MUNTE

31.28
28.97
47.70
28.13
20.70
30.67
27.71
22.71
18.24
48.48
18.95

3.31
2.35
0.09
0.68
0.00
0.00
10.80
6.35
0.29
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.04
2.63
2.25
2.86
0.07
2.55
1.11
0.08
0.00
0.99
0.00

6.26
4.99
5.74
3.90
3.91
4.55
7.39
5.33
2.35
9.69
2.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.25
1.55
0.00
0.00

2.90
0.59
0.00
0.04
0.58
1.21
1.10
0.50
0.45
2.08
0.10

0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00

46.68
123.38

0.00
2.38

0.00
0.00

0.00
0.42

9.63
11.68

0.00
0.00

0.12
4.52

61.78

1.67

0.00

2.15

8.58

0.00

77.08

0.92

0.00

0.53

6.85

35.56
29.91

0.00
4.75

0.00
0.00

0.07
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

791.33

160.40

Zone Funcţionale

Căi de comunicaţie:

Zonă cu
destinaţie
specială

Terenuri
neproductive

0.06
0.29
0.33
0.26
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.05
0.09
0.00
0.01
0.00

71.36
32.02
36.43
47.72
10.46

0.00

0.00

0.00

1.24

132.61

3.30
0.00
0.00
0.12
5.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17.70
14.06
38.43
18.19
28.73
40.69
57.83
60.94
35.33
76.15
19.14

0.04
0.19
0.22
0.14
0.40
0.08
0.35
0.85
0.45
0.10
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.04
0.04
2.26
0.57
0.07
0.00
0.01
0.08
0.04
0.00
0.00

66.85
53.81
96.74
54.62
59.90
79.76
106.60
98.10
58.70
135.88
40.31

0.00
0.00

0.00
0.00

57.00
59.02

0.55
0.51

0.00
0.00

20.05
18.78

134.04
220.72

0.00

0.14

1.22

65.52

0.25

0.00

0.07

141.38

0.00

0.07

0.00

0.00

48.10

0.05

0.00

0.00

133.61

5.33
4.88

0.00
0.00

0.73
0.75

0.00
0.00

0.00
0.00

21.75
70.68

0.00
0.18

0.00
0.00

0.31
0.14

63.76
111.29

0.96

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.42

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.01

0.00

0.08

0.22

23.26

139.72

10.70

35.76

3.11

9.85

751.93

5.31

0.01

43.86

1988.18

U.T.R.

TOTAL
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Construcţii Gospodărire Terenuri
tehnicocomunală,
libere
edilitare
cimitire

Ape

TOTAL
INTRAVILAN

3.7 Măsuri în zonele cu riscuri naturale
Zonele inundabile de pe teritoriul oraşului sunt identificate pe planşe şi notate cu
ID.
Includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea
zonelor inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de degradare prin
alunecări de teren şi asigurarea de fonduri pentru realizarea acestora, în primă etapă
acelea care să asigure protecţia zonelor din intravilan.

3.8 Dezvoltarea echipării edilitare
3.8.1 Gospodărirea apelor
Zonele inundabile au fost excluse din intravilan fiind lasate astfel în afara zonei
construibile.
Poduri insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă care străbat oraşul.
Se impune, de asemenea:
-Extinderea digurilor existente cu 1600 de m pentru malul stang al raului
Neamtu ;
-Realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare
corespunzătoare;
-Realizarea de staţii de preepurare a apei menajer – fecaloide şi modernizarea
celei existente;
3.8.2 Alimentarea cu apă
În oraşul Târgu Neamţ există o reţea de distribuţie a apei potabile, cu o lungime de
45 km. Această reţea nu acoperă întreg teritoriul oraşului, astfel încât extinderea şi
modernizarea ei trebuie să reprezinte o prioritate pentru Consiliul Local şi Primăria
oraşului Târgu Neamţ, pentru a asigura distribuţia apei potabile pe întreg teritoriul
oraşului.
În cadrul Contractului CL 3 al Apa Serv – “Alimentare cu apă și rețele de
canalizare în Aglomerarea Târgu Neamț” se va extinde rețeaua de alimentare cu apă cu
2,6 km pe 11 străzi, reabilitarea rezervoarelor Cetate, Batalion şi conectarea acestora la
sistemul de monitorizare S.C.A.D.A., reabilitarea staţiei de pompare Pometea şi
conectarea acesteia la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A., până la data de 15.11.2016.
Prin prezentul Plan Urbanistic General s-a propus extinderea reţelei de alimentare
cu apă la nivelul tuturor străzilor din oraş, însumând aproximativ 57 km, valoare care
asigură necesarul existent al oraşului.
3.8.3 Canalizare
Oraşul Târgu Neamţ dispune de o reţea de canalizare în lungime totală de 21 km
şi o staţie de epurare a apelor menajer-fecaloide, care nu asigură, însă, necesarul actual
al locuitorilor oraşului fiind obiective de investiţii care reprezintă una dintre priorităţile
Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Târgu Neamţ. În acest sens, în prezentul Plan
Urbanistic General s-au propus extinderea şi modernizarea reţelei de canalizare, precum
şi construirea a două staţii de epurare noi şi modernizarea celei existente.
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Prin proiectul “ Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Târgu
Neamţ” (Contract CL3 – Apa Serv) se prevede extinderea reţelei de canalizare cu
aproximativ 20 km pe 37 străzi, construirea a 5 staţii de pompare ape uzate şi conectarea
acestora la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A.
3.8.4 Alimentare cu energie electrică
Oraşul Târgu Neamţ este alimentat cu energie electrică din Staţia de transformare
110/20/04 KV care este amplasată în imediata vecinătate a S.C. CETATEA S.A., la doar 1
km de oraş, prin liniile LES 20/04 KV PT 62, LEA 20/04 PT 12, LEA 20/04 KV PT 32 şi
LEA 20/04 KV PT 68.
Localitatea Humuleşti este alimentată din LEA 20/04 Târgu Neamţ – Pluton, iar
localitatea Blebea, din LEA 20/04 Târgu Neamţ – Timişeşti.
Reţeaua de alimentare cu energie electrică însumează 152,42 km, din care:
- LEA MT – 9,35 km;
- LES MT – 23,50 km;
- LEA JT – 72,94 km;
- LEA JT – 46,63 km.
S-a propus, ca obiectiv de importanţă majoră, refacerea infrastructurii de
alimentare cu energie electrică; schimbarea tuturor liniilor electrice subterane de 20 KV
pentru reducerea numărului de incidente şi avarii.
Deasemenea, extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public este o altă
prioritate a Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Târgu Neamţ. Iluminatul public trebuie
să fie extins pe întreaga lungime a reţelei stradale, astfel încât întregul oraş să
beneficieze de acest serviciu. Se are în vedere, totodată, montarea de lămpi pe marginea
trotuarelor pe strada Mihai Eminescu şi pe podul Ozana, precum şi iluminatul special al
bulevardului Ştefan cel Mare, al Cetăţii Neamţ şi al Monumentului Vânătorilor de Munte.
3.8.5 Telefonie
Extinderea reţelelor telefonice, cât şi instalarea de noi posturi telefonice, se va
face la solicitarea beneficiarului, prin studiu de soluţie, elaborat de ROMTELECOM
Neamţ, în urma căruia se poate stabili numărul de abonaţi telefonici care pot fi racordaţi
la centrala telefonică existentă, cât şi necesitatea instalării de noi centrale telefonice.
3.8.6 Alimentare cu energie termică
Pentru reducerea cantităţii de combustibili solizi şi pentru soluţionarea problemelor
legate de poluarea mediului înconjurător, probleme provocate de asigurarea agentului
termic folosind resurse epuizabile, se are în vedere, prin prezentul Plan Urbanistic
General, folosirea resurselor alternative de energie, prin utilizarea, în viitor, a panourilor
solare.
3.8.7 Alimentare cu gaze naturale
Reţeaua de gaz metan are o lungime de 42 km, însă trebuie extinsă pentru a
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acoperi necesarul existent. Există un număr de 3720 de abonaţi la reţeaua de gaz metan,
din care 245 sunt societăţi şi instituţii şi 3475, abonaţi casnici.
Reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a gazului metan,
astfle încât toţi locuitorii să poată beneficia de acest serviciu este una dintre priorităţile
Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Târgu Neamţ.
3.8.8 Gospodărire comunală
Oraşul Târgu Neamţ are o suprafaţă de 56866 m.p. spaţii verzi, dispusă astfel:
- Parc Cetate = 24434 m.p.;
- Grădina Publică = 7400 m.p.;
- Parc Ion Creangă = 1843 m.p.;
- Str. Mihai Eminescu = 1100 m.p.;
- Str. Ştefan cel Mare = 1527 m.p.;
- Spaţii între blocuri = 18350 m.p.;
- Str. Cuza Vodă+Petru Rareş = 1962 m.p.;
Serviciul de salubritate în oraşul Târgu Neamţ este realizat de către societățile:
S.C. Eco TG. S.RL. și S.C. Eurosal Trade S.R.L.
S.C. Eco TG. S.R.L. furnizează în cadrul orașului Târgu Neamț următoarele
servicii: precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale
deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special
sortare a deşeurilor municipale colectare, transport, sortare, valorificare şi eliminare a
deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară a locuinţelor apartamentelor proprietate individuală.
S.C. Eurosal Trade S.R.L. furnizează servicii de salubrizare și depozitare
controlată a deșeurilor municipale.
În cadrul proiectului “ECO Târgu Neamț” s-a construit o stație de transfer, transport
și compostare pentru deșeuri. “ECO – MANAGEMENT TÂRGU NEAMȚ – Proiect pentru
realizarea unui sistem eficient și durabil de gestionare a deșeurilor” a fost desfășurat în
cadrul Programului Phare 2005 Coeziune Economică și Socială – “Schema de investiții
pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.
Agenţii economici au obligaţia reciclării deşeurilor de tip industrial.
În cadrul proiectului SMID în județul Neamț - “Proiectarea și execuția Stației de
transfer Târgu Neamț, a Stației de transfer Tașca, a Stațiilor de transfer și sortare Cordun
și a platformelor de colectare a deșeurilor” se prevede construirea unor instalații noi
pentru gestiunea deșeurilor pe teritoriul orașului Târgu Neamț după cum urmează:
- O stație de transfer cu o capacitate de 17000 tone/an pentru preluarea și
transportul la depozitul județean de la Girov a deșeurilor reziduale generate și colectate
în zona orașului Târgu Neamț și a celor 18 comune învecinate din zona de Nord a
județului Neamț.
Cimitirele de pe raza oraşului Târgu Neamţ nu au asigurate zone de protecţie
sanitară. În oraşul Târgu Neamţ nu există propuneri pentru extinderea cimitirelor
existente sau pentru înfiinţarea unuia nou.
Ca obiective în vederea unei gospodăriri comunale mai bune ar fi:
- Reamenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi;
- Amenajarea pădurilor din jurul oraşului prin dotarea cu toalete publice;
- Împădurirea terenurilor degradate;
- Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi în zonele destinate noilor ansambluri
rezidenţiale;
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- Introducerea colectării selective a deşeurilor menajere şi asigurarea refolosirii lor;
- Achiziţionarea de utilaje şi echipamente specifice pentru colectarea şi transportul
gunoiului.

3.9 Protecţia mediului
Unităţile industriale şi agrozootehnice de pe teritoriul comunei vor trebui să
funcţioneze în baza autorizaţiei de mediu cu respectarea condiţiilor impuse şi cu
stabilirea zonelor de protecţie care se impun din norme sanitare sau studii de impact.
În P.U.G. s-a prevăzut alimentarea cu apă şi epurarea apelor uzate cu instalaţii şi
reţele care se vor realiza pe baza normelor tehnice şi sanitare legale.
Pe teritoriul oraşului Târgu Neamţ au fost identificate patruzeci de puncte de
colectare a gunoiului menajer iar ridicarea şi transportul acestuia se face în colaborare cu
Primăria.
Deşeurile menajere şi deşeurile rezultate din zona industrială sau zonele
agrozootehnice se colectează în containere care sunt depozitate pe terenul de 4000
m.p., actualul depozit menajer al oraşului.
În cadrul proiectului Ecomanagement Târgu Neamţ – Phare CES 2005, cu o
valoare totală de 1.256.482 euro, al cărui beneficiar este şi Consiliul Local al oraşului
Târgu Neamţ, au fost prevăzute următoarele activităţi:
- implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor pe două tipuri de
deşeuri – biodegradabile şi valorificabile;
- amenajarea unei staţii de compostare cu capacitatea de 5500 t/an, pentru
deşeurile biodegrabile colectate separat şi recipienţi speciali pentru compostarea
individuală a deşeurilor biodegradabile în mediul rural;
- amenajarea unei staţii de sortare pentru deşeurile reciclabile în vederea
valorificării, cu o capacitate de sortare de aproximativ 2600 t/an.
Principala sursă de poluare sonoră din oraş este traficul rutier, în special traficul
greu, dar şi poluarea sonoră de tip industrial are un rol important, astfel încât realizarea
centurii ocolitoarea a oraşului, destinată, în special, traficului greu, îmbunătăţirea
proceselor tehnologice şi realizarea unei perdele de protecţie care să separe zona
indistrială de restul oraşului, ar fi o parte dintre măsurile e se pot lua pentru reducerea
poluării sonore a oraşului.
Obiective în vederea protejării mediului înconjurător şi pentru obţinerea unei
calităţi mai bune a aerului respirat şi a unei vieţi mai sănătoase în oraşul Târgu Neamţ:
-Delimitarea perimetrului de protecţie a frontului de captare a apei potabile şi
urmărirea sitematică, prin foraj de observaţie, a evoluţiei calitative şi cantitative a
rezervoarelor de apă subterană exploatabile;
-Introducerea monitorizării la principalele surse emitente de poluanţi atmosferici, în
vederea stabilirii măsurilor de reducere a aportului acestora la poluarea aerului;
-Îmbunătăţirea reţelei şi a sistemului de circulaţie rutier în scopul reducerii
aportului traficului rutier la poluarea aerului;
Pe teritoriul oraşului Târgu Neamţ s-au identificat şi marcat pe planuri, monumente
de cult. Orice lucrare care se va executa pe aceste areale se va face cu avizul şi sub
controlul Muzeului de Istorie Judeţean Neamţ.
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3.10 Reglementări urbanistice
Reglemetările urbanistice s-au făcut prin definirea zonelor funcţionale, pe schema
stradală existentă:
-Zonele funcţionale sunt cu destinaţii bine definite;
-S-au identificat şi delimitat zonele protejate care constau în monumentele de cult
şi ansambluri de arhitectură;
-În cadrul P.U.G. s-au precizat terenurile cu interdicţii temporare de construire,
pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare;
-S-au precizat zonele cu interdicţii definitive pentru zonele cu riscuri naturale şi
zonele care au rezultat din considerente de protecţie sanitară.
-Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momenul eliminării cauzelor care
le-au determinat;
-În cadrul P.U.G. s-au precizat şi reprezentat zonele de protecţie, conform
ordinului 119/2014, pentru:
- cimitire
= 50 m;
- spitale
= 50 m;
- şcoli
= 50 m;
- biblioteci
= 50 m;
- muzee
= 50 m;
- staţii de epurare = 300 m.
-Zonele de protecţie sanitară se pot diminua sau simplifica dacă, din studiile de
impact, rezultă altfel decât cele precizate în norme.
Autorizarea lucrărilor de construcţii se va putea face numai cu respectarea
prevederilor noilor reglementări legislative: O.U.G. 214-2008 şi H.G. 119-2009 şi a
regulamentului aferent prezentului P.U.G.
Măsuri aplicabile în zona construită protejată (în arealele zonelor de protecţie a
monumentelor istorice):
- Sunt permise realizarea clădirilor de locuit şi cele cu funcţiuni complementare pe
bază de proiecte autorizate întocmite, verificate şi autorizate conform legii.
- Clădirile de locuit şi anexele gospodăreşti (bucătării de vară, magazii, adăposturi
atelaje) vor putea fi renovate, reparate sau extinse pe bază de proiecte
autorizate, întocmite, verificate şi autorizate conform legii, cu respectarea strictă
a regimurilor P.O.T şi C.U.T.
- Se pot executa lucrări de demolare sau îndepărtare a construcţiilor degradate,
numai în baza autorizaţiilor de desfiinţare, măsuri de protecţia mediului şi
D.T.O.E.
- Dacă aceste proiecte se referă la obiective înscrise pe listele de patrimoniu se va
obţine obligatoriu şi Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Inspectoratului
Judeţean pentru Cultură.
- Se permite continuarea executării tuturor lucrărilor de reparare sau extindere a
reţelelor edilitare conform proiectelor avizate.
- Se permite, cu acordul instituţiilor abilitate, implementarea oricărui proiect care
poate contribui la îmbogăţirea, reliefarea, clarificarea sau punerea în valoare a
patrimoniului cultural aferent ansamblurilor mănăstireşti.
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Tabel 14 Monumente cu valoare de patrimoniu oraş Târgu Neamţ
Nr.

Cod LMI
2004

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

Pe Dealul Cetăţii,
pe stânca
Timuşa, muntele
Pleşu

sec. XIV - XVII

1

NT-II-m-A-10707

Cetatea Neamţului

oraş TÂRGU
NEAMŢ

2

NT-II-m-B-10708

Casă

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Mărăşeşti 102

sf. sec. XIX

3

NT-II-m-B-10709

Casă, azi Clubul elevilor

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Mărăşeşti 104

sf. sec. XIX

4

NT-II-m-B-10710

Biserica "Sf. Gheorghe”

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Progresului 3

1806

5

NT-II-m-B-10711

Spital

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
35

1852

6

NT-II-m-B-10712

Şcoala Domnească, azi
Muzeul de Istorie şi
Etnografie

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
37

1852

7

NT-II-m-B-10713

Poşta veche

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
54

sf. sec. XIX

8

NT-II-m-B-10714

Pretura, azi biblioteca
orăşenească

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
60

sf. sec. XIX

9

NT-II-m-B-10715

Casă, azi fundaţia
"Omenia"

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
66

cca. 1900

10

NT-II-m-B-10716

Casa Cristescu

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
71

cca. 1900

11

NT-II-m-B-10717

Casă

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
75

sf. sec. XIX

12

NT-II-m-B-10719

Gimnaziul Regina
Maria, azi Club sportiv

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
78-80

1918

13

NT-II-a-B-10718

Centru istoric urban

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
60-75

mijl. sec. XIX înc.
sec. XX

14

NT-III-m-B-10746

Monumentul Eroilor din
primul război mondial
(Vânătorilor de munte)

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Pe dealul Plăieşului

1939

15

NT-IV-m-B10769

Muzeu - casă
memorială Veronica
Micle

oraş TÂRGU
NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare
28

sec. XIX

16

NT-IV-m-A10763

Muzeu - casă
memorială "Ion
Creangă"

Localitatea
HUMULEŞTI; oraş
TÂRGU NEAMŢ

Str. Creangă Ion 8

1833
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- Lucrările de consolidare, amenajare şi echipare a terenurilor vor viza:
sistematizarea reţelei de străzi din satul mănăstiresc, realizarea unui sistem de
colectare şi dirijare a apelor pluviale, sistematizarea pe verticală a terenului
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de preluare a apelor pluviale şi accesul la
dotările existente şi propuse, realizarea unor spaţii de parcare adecvate fluxului
de turişti, refacerea şi extinderea reţelelor electrice.
- Se permite realizarea, în condiţiile legii şi numai dacă nu afectează clădirile
aparţinând zonei protejate, a lucrărilor de îndiguire, stabilizare de maluri,
lucrărilor pentru evitarea alunecărilor de teren, amenajărilor forestiere,
regularizarea cursurilor de apă, plantaţii de protecţie faţă de drumuri sau cimitir.
- Lăţimea frontului la stradă pentru loturile în care urmează a se ridica noi
construcţii trebuie să fie de minim 16 m.
- Fiecare nouă locuinţă trebuie să aibă asigurat cel puţin un loc de parcare în
curte.
- Regimul maxim de înălţime va fi de P+1E(M).
- Acoperişul va fi tip şarpantă cu învelitoare din lemn (tratată cu Diasyl-soluţii A+B
culoare natur), tablă amprentată (culori – nuanţe de gri sau nuanţe de maron),
ori ţiglă (nuanţe de gri sau nuanţe de maron).
- Culoarea zugrăvelilor faţadelor se recomandă a fi alb, celelalte elemente de
faţadă (stâlpi şi grinzi din lemn, tâmplărie, parapeţi balcon, etc.) putând fi tratate
coloristic pentru a se păstra culorile naturale ale materialului.
- În cadrul soluţiilor arhitecturale la proiectele noi se vor prelua elementele
specifice locale (pridvor din lemn, închis cu geamlâc, balcoane din lemn,
ornamente arhitecturale din lemn).
- Aspectul exterior al constructiilor propuse nu trebuie să distoneze şi nici să
concureze cu imaginea de ansamblu a zonei protejate.
- Se va respecta aliniamentul faţă de axul drumului naţional de minim 13 m.
- Împrejmuirile trebuie să fie făcute din lemn şi piatră şi să nu depăşească 1,5 m
înălţime.
- Tipuri interzise de ocupare şi utilizare: obiective cu specific industrial, unităţi de
alimentaţie publică, orice alte obiective care sunt potenţiale surse de poluare de
orice fel sau au activităţi contrare spiritului de odihnă sau reculegere.
- Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de 30 %.
- Coeficientul maxim admis de utilizare a terenurilor va fi de 0,6.

3.11 Obiective de utilitate publică
-Introducerea cadastrului general, la nivelul oraşului, şi prelucrarea datelor în
dezvoltarea bazei de date G.I.S. (Sistem Informatic Geografic), utilizat in gestiunea
teritoriului;
-Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip
menajer şi industrial;
-Realizarea de studii privind structura populaţiei după limba maternă şi religie.
-Extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet;
-Realizarea de staţii de preepurare a materiei menajer - fecaloide;
-Extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale;
-Extinderea reţelei de alimentare cu apă;
-Extinderea reţelei de canalizare;
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-Extinderea reţelei de iluminat public;
-Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei stradale;
-Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al Primăriei;
-Configurarea zonei industriale a oraşului;

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE
În conformitate cu cele studiate şi cu P.A.T.J. Neamţ, oraşul Târgu Neamţ se
înscrie în zona oraşelor cu profil turistic - recreativ, cu gospodării care corespund
condiţiilor pentru practicarea activităţilor de agroturism.
Şansele de relansare economică a localităţii sunt pe profil turistic - recreativ,
secundar industrial, pe baza căruia administraţia locală va putea iniţia programul de
dezvoltare.
Ca priorităţi de intervenţie se impun:
-Dezvoltarea de unităţi industriale, de unităţi agrozootehnice, de unităţi
prelucrătoare de lemn exploatat în oraş.
-Se impune, cu prioritate, analiza pe bază de P.U.Z. a zonelor trecute cu
indicativul de (I.T.) interdicţie temporară.
-Modernizarea zonei de circulaţie (străzi, alei), lucrări de întreţinere şi extindere a
reţelei de poduri.
-Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii) ca termen
imediat.
-Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (alimentare cu apă, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, reţea electrică, transport în comun, telefonie şi internet).
-Realizarea variantei ocolitoare pentru trafic greu, în vederea descongestionării
circulaţiei din centrul oraşului.
Având în vedere şansele de relansare economico - socială ale oraşului Târgu
Neamţ, prevederile P.U.G. cuprind, în principal:
-Zonele funcţionale stabilite în intravilan şi condiţiile de relaţii dintre acestea;
-Gradul relativ scăzut de echipare cu reţele de canalizare a apelor uzate menajere
face necesar un program de investiţii de lungă durată în acest domeniu;
-Poluarea râului Neamţ (Ozana) datorită deversărilor necontrolate de ape uzate
menajere industriale impune necesitatea construirii de staţii de epurare noi şi extinderea
capacităţii celei existente - conform P.A.T.J. - să se extindă şi să se modernizeze reţelele
de canalizare existente în oraş şi echiparea lor cu staţii de epurare corespunzătoare a
apelor uzate menajere.
-Deschiderea de noi străzi se va face pe bază de P.U.Z., atunci când se va
impune ca rezolvare a penetraţiilor în fronturile construite şi ca rezolvare a intersecţiilor.
-Zonele de locuit se vor organiza pe bază de P.U.Z. pe terenurile libere şi care, în
P.U.G., au fost trecute în restricţii până la elaborarea documentaţiilor de urbanism.
Pe terenurile libere aflate pe fronturi construite, amplasamentele de tip „plombă”
se vor stabili pe bază de P.U.Z.
Au fost determinate zonele cu riscuri naturale.
Pentru aplicarea prevederilor P.U.G. şi aprofundarea propunerilor generale
reglementate este necesar să se elaboreze, cu precădere, următoarele documentaţii:
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-Planuri Urbanistice Zonale pentru toate zonele industriale şi agrozootehnice din
oraş, cu stabilirea relaţiilor dintre aceste zone şi zonele de locuit. Aceste planuri vor trebui
avizate şi aprobate legal.
-Planuri Urbanistice Zonale pentru dezvoltarea zonelor de locuit.
-Se va iniţia realizarea de studii şi proiecte necesare combaterii riscurilor naturale,
cele care au fost puse în evidenţă în prezenta documentaţie şi se vor nominaliza în
programele administraţiei locale, realizarea acestora cu termene corelate cu asigurarea
de fonduri din resurse locale sau din bugetul de stat.
-Toate documentaţiile de urbanism, subordonate P.U.G., P.U.Z., inclusiv studiile şi
proiectele necesare realizării lucrărilor tehnico - edilitare se vor realiza cu consultarea şi
avizul proiectantului general al prezentei documentaţii, respectiv S.C. TOPOPREST
S.R.L. Piatra Neamţ.
-Termenul de valabilitate al prezentului P.U.G. se propune anul 2023, după care
se va realiza oportunitatea prelungirii valabilităţii sau reactualizării.
- Realizarea lucrarii de introducere cadastru general oras Tg Neamt.
Dacă în acest termen vor apărea elemente legislative sau de altă natură, care nu
sunt previzibile în anul elaborării prezentului P.U.G., se va reactualiza, pe baza unei noi
teme de proiectare a unor noi studii de fundamentare.

Întocmit,
Ing. Afrăsinei Mircea
Ing. Miron Cristian
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