
PROIECTUL: „Construire infrastructură de agrement”, SMIS 118971 

 

 
Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 

7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de 

investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea 

potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă 

reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi 

dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, conform contractului de finanțare nr. 

3087/30.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 15.795.149,96 lei, din care valoarea finanțării 

nerambursabile este de 15.309.891,16 lei, iar contribuția proprie este de 485.258,57 lei. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ocupării forței de muncă în orașul 

Tîrgu Neamț, prin dezvoltarea potențialului endogen, ca parte a strategiei teritoriale pentru 

zona Parc Cetate, care să cuprindă reconversia regiunii aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor.  

 

Obiectivele specifice: 1. Construirea unei infrastructuri de agrement prin: crearea, 

reabilitarea, modernizarea, amenajarea spațiilor verzi; realizarea de sisteme de irigații pentru 

spațiile verzi; dotare cu mobilier urban; crearea de facilități pentru agrement pe terenuri 

amenajate - zone speciale pentru sport, amfiteatru în aer liber; instalare Wi-Fi în spațiile 

publice; 2. Realizarea de activități de marketing și promovare turistică a infrastructurii de 

agrement. 

 

Rezultatele așteptate:  

- 688,91 mp spații verzi create;  

- 23.190,87 mp spații verzi amenajate;  

- 23.190,87 mp suprafață irigată;  

- 982,06 mp alei de acces și trotuare realizate;  

- 1387,75 mp amfiteatru creat;  

- 1791 mp terenuri de sport create;  

-  echipamente pentru instalarea cu WI-FI în spatiile publice.  

Sustenabilitatea proiectului este dată de îmbunatațirea activității economice a mediului de 

afaceri din stațiune ca urmare a oferirii unor facilități publice de recreere și de agrement care 

vor determina creșterea cu peste 20% a numărului de vizitatori.  

 

Data de începere a proiectului este 01.08.2018, iar data de închidere efectivă a 

proiectului este 31.07.2021.  

 



 


