Portofoliul de proiecte aferent Planului Regional de Actiune pentru Turism Nord – Est 2017-2023
- actualizat 2020 -

Stadiul proiectului la nivelul anului 2020:
Judet

Primaria

Responsibil/i

Titlu proiect

Obiectiv

Buget
Surse de
estimativ (lei
finantare
cu TVA)*

Primaria Municipiului Bacau
Consiliul Judetean Bacau

Circuit turistic pe Lacul Bacau II - Serbanesti

Cresterea gradului de atragere a turistilor, cu o facilitate unica in Regiunea Nord-Est
OS1: Dezvoltarea infrastructurii turistice LAC II- Serbanesti
OS2: Promovarea durabila in Regiunea Nord-Est a circuitului turistic LAC II – Serbanesti
OS3: Valorificarea patrimoniului natural si antropic

12.000.000

Finalizare Insula de Agrement Bacau

Punct important de atragere a turistilor in Municipiul Bacau
OS1: Finalizarea lucrarilor de investitii ramase conform proiectelor anterioare aprobate si
completarea acestora cu proiecte noi care au fost identificate ca fiind necesare.
OS2: Lansarea si promovarea punctului turistic INSULA DE AGREMENT: atat in presa locala,
centrala si in social media. Creerea, promovarea si organizarea unor noi evenimente tip
recreativ in toate mediile socio-profesionale din arealul Municipiului Bacau si zonei NordEst.

Amenajare esplanada pe malul lacului de
acumulare

Loc unic de promenada si promovare a turismului in zona emblematica a Bacaului
OS1: Constructia de infrastructura de interconectare a retelei de transport existente cu
noul proiect de amenajare esplanada pe malul lacului de acumulare in vederea cresterii
traficului turistic local complementar proiectului INSULA DE AGREMENT.

Actualizare informatii furnizate
- titlu, obiectiv, buget estimativ, data estimativa de incepere a implementarii si durata
proiectului -

Eetapa de dezvoltare a proiectului
- documentatie in curs de elaborare (fisa de
proiect/SF/DALI/Autorizatii de Construire, Autorizatii de
Functionare) / proiect depus/ contractat/ in curs de
implementare

Fonduri europene
Fonduri
guvernamentale
Fonduri locale

UAT Municipiul Bacau urmeaza sa actualizeze Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru perioada
2021-2027. Se va reanaliza, impreuna cu Consiliul Judetean, oportunitatea acestui proiect si se va depune
in perioada de finantare 2021-2027.

Nu e cazul.

14.000.000

Fonduri europene
Fonduri
guvernamentale
Fonduri locale

Data estimata de finalizare: iunie 2020

5.500.000

Fonduri europene
Fonduri
guvernamentale
Fonduri locale

UAT Municipiul Bacau urmeaza sa actualizeze Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru perioada
2021-2027. Se va reanaliza oportunitatea acestui proiect si se va depune in perioada de finantare 20212027.

Nu e cazul.

Bacau, centru de turism medical

Cresterea importantei turismului medical in Municipiul Bacau, prin promovarea acestuia in
parteneriat cu unitatile medicale specializate
OS1: Crearea si solidificarea unei retele duale turistice si anume: unitati turistice - unitati
medicale, in vederea cresterii numarului de turisiti si de nopti cazare din sectorul medical. 450.000
OS2: Crearea unor oferte de pachete business-medicale realizate pe toate segmentele
unitatilor medicale din Bacau: turism balnear, reumatologic, stomatologic, de
infrumusetare.

Buget local
Buget parteneri
Alte surse

UAT Municipiul Bacau urmeaza sa actualizeze Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru perioada
2021-2027. Se va reanaliza oportunitatea acestui proiect si se va depune in perioada de finantare 20212027.

Nu e cazul.

Bacau, promotor al business-ului international
in regiunea Nord-Est

Cresterea si consolidarea infrastructurii de turism de business prin intermediul CAEX Bacau,
prin salile de conferinta si spatiile existente
OS1: Promovarea la nivel regional, national si international a serviciilor si facilitatilor
oferite de Centrul de Afaceri si Expozitii Bacau ( CAEx ) , ce au ca scop cresterea ocuparii
expozitionale a CAEX la un nivel de 30% in 2023 fata de 2016.
900.000
OS2: Cresterea numarului de turisti de business cu un procent de 25% - 2023 vs 2016, prin
oportunitatile conjugate Camerei de Comert si Industrie I, Registrul Comertului, Agentia de
Dezvoltare Locala Bacau, UAT Municipiul Bacau , TOP 50 companii si ale retelei turistice
din regiunea Nord-Est.
OS3: Dezvoltarea economiei pe orizontala din judetul Bacau (numar companii nou create si
numar angajati noi).

Buget local
Buget parteneri
Alte surse

UAT Municipiul Bacau urmeaza sa actualizeze Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru perioada
2021-2027. Se va reanaliza, impreuna cu Consiliul Judetean, oportunitatea acestui proiect si se va depune
in perioada de finantare 2021-2027.

Nu e cazul.

Constituirea unei platforme integrate de
promovare, informare si servicii turistice la
nivel municipal si judetean (inclusiv aplicatie
mobila)

Adaptarea oportunitatilor turistice mediului on-line existent

75.000

Buget local
Buget parteneri
Alte surse

UAT Municipiul Bacau urmeaza sa actualizeze Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru perioada
2021-2027. Se va reanaliza, impreuna cu Consiliul Judetean, oportunitatea acestui proiect si se va depune
in perioada de finantare 2021-2027.

Nu e cazul.

Infiintarea unui centru multimedia de
informare si promovare turistica

Cresterea gradului de cunoastere si promovare a turismului in Municipiul Bacau

1.500.000

Buget local
Buget parteneri
Alte surse

UAT Municipiul Bacau urmeaza sa actualizeze Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru perioada
2021-2027. Se va reanaliza, impreuna cu Consiliul Judetean, oportunitatea acestui proiect si se va depune
in perioada de finantare 2021-2027.

Nu e cazul.

Pregatirea multilingvistica a resurselor umane
din sectorul turistic din Municipiul Bacau

Cresterea gradului de satisfactie a turismului medical si de business prin pregatirea cu
cunostiinte de baza a resurselor umane din turism si alimentatie turistica

150.000

Buget local
Buget parteneri
Alte surse

UAT Municipiul Bacau urmeaza sa actualizeze Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru perioada
2021-2027. Se va reanaliza, impreuna cu Consiliul Judetean, oportunitatea acestui proiect si se va depune
in perioada de finantare 2021-2027.

Nu e cazul.

OS1: Dezvoltarea retelei de panotaj turistic si pregatirea personalului turistic prin programe
250.000
specifice multilingvistice

Buget local
Buget parteneri
Alte surse

UAT Municipiul Bacau urmeaza sa actualizeze Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru perioada
2021-2027. Se va reanaliza, impreuna cu Consiliul Judetean, oportunitatea acestui proiect si se va depune
in perioada de finantare 2021-2027.

Nu e cazul.

Primaria Municipiului Bacau

Primaria Municipiului Bacau

Mun. Bacau

Primaria Municipiului Bacau
Consiliul Judetean Bacau
Parteneri privati

Primaria Municipiului Bacau
Consiliul Judetean Bacau
Parteneri privati

Sustinerea dezvoltarii turismului durabil in
Municipiul Bacau

Baza de tratament cu spatii de cazare

Dezvoltarea acestei ramuri a MEDICINEI RECUPERATORII este, strategic vorbind, cheia
succesului dezvoltarii socio-economice a municipiului Moinesti, bazata pe turismul de
sanatate. Extinderea ariei de aplicare a actului medical din sectiile de recuperare si
cercetare ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, precum si dezvoltarea segmentului
de preventie si benessere reprezinta principalele cai prin care sa ajungem la acest frumos
deziderat.
Proiectul bazei de tratament cu spatii de cazare, integrat deja in statiunea Moinesti – Bai si
avand ca beneficiu know-how-ul si specializarea inalta din cadrul SMU Moinesti, reprezinta
primul pas in acest demers remarcabil.
Proiectul a fost depus, in luna martie 2017, la Compania Nationala de Investitii.
Având în vedere faptul că la CNI nu a fost posibilă finanțarea acestui obiectiv, UAT
Moinești a decis darea în administrare către INRMFB (Ministerul Sănătății) a
tronsonului A în vederea realizării unei Stații sanatoriale balneare de către această
instituție.
In luna ianuarie 2017 a fost depusa si o solicitare catre ANL pentru finantarea constructiei
de locuinte de serviciu pentru medici, in unul din corpurile ansamblului (Corpul B).
Referitor la Tronsonul B, ANL nu a mai făcut nici un demers din 2017 și până în prezent
în vederea finanțării acestui obiectiv.
Abia recent, pe 14 mai 2020, ANL a solicitat o listă de documente necesare includerii
la finanțare a obiectivului

se asteapta
evaluarile
INRMFB si ANL
in acest sens

INRMFB
si
ANL

TRONOSON A
Secție sanatorială balneară.
(INRMFB)

TRONSON B
Locuinte ANL destinate personalului medical
(ANL)

Cladirea cuprinde mai multe tronsoane:
TRONSON A - a fost ADOPTATA HCL Moinesti nr.239 din data de
23.12.2019 de dare în administrare a acestui tronson către Institutul
Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (INRMFB)
din cadrul Ministerului Sănătății, în vederea finalizării și amenajării
acestuia pentru funcționarea unei secții sanatoriale balneare.
In prezent, solicitarea de preluare se afla în avizare la Ministerul
Justitiei urmand sa fie adoptat HG de preluare în administrare de către
INRMFB a acestui obiectiv, in vederea amenajării acesteia pentru
funcționarea unei secții sanatoriale balneare.

TRONSONUL B - In luna Mai 2020 s-au solicitat de catre ANL
documente suplimentare in vederea includerii la finantare a acestui
tronson pentru constructia de locuinte destinate personalului medical.
În prezent, UAT Moinești pregătește documentația solicitată, care are
ca tremen de predare 15.06.2020.

Primaria Municipiului Moinesti

TURISMUL de AGREMENT / RELAXARE:
Constructia unui CENTRU DE AGREMENT pe amplasamentul fostul strand:
1. Reabilitare BAZINE de iNNOT existente cu amplasare tobogan nou pentru agrement si
amenajare plaja in jurul bazinelor realizata in sistem mixt, dale de beton si lemn deck; in
zona de agrement cu lemn deck vor fi amenajate si piscine de relaxare pentru copii;
2. construirea unui CENTRU DE AGREMENT cu urmatoarele functiuni: spatiu informare si
vinzare bilete, vestiare tip filtru, dusuri si grupuri sanitare, bazin acoperit, punct prim
ajutor, spatii pentru tenis de masa, biliard, sauna si relaxare, alte spatii tehnice;
3. cladirea va avea regim de inaltime S + P + 1E;
4. amenajarea unui teren de sport polivalent - posibilitate acoperire in sistem constructii
usoare;
5. amenajarea unei parcari;
6. realizare racorduri la utilitati (apa, canal, electricitate, gaz);
7. demolarea vestiarului aflat in stare avansata de degradare

valoarea
estimata va fi
cea din DALI /
PT

CNI

Bazin de inot didactic
(Obiectivul nu va mai constitui un Centru de Agrement in sensul initial, dar va fi un Bazin de inot
didactic destinat elevilor si tinerilor pentru antrenamente si si pentru competitii sportive

A fost solicitata o finantare la CNI pentru realizrea acestui obiectiv pe
una din liniile de finantare ale acestei institutii.
In prezent, proiectul este cuprins in lista sinteza la aceasta institutie.
In paralel, la nivelul UAT Moinești se lucreaza la documentele necesare
completarii dosarului cererii de finantare (Studiu geo + celelalte studii)

Targ de produse agro-alimentare, industriale
si mestesugaresti

TURISM CULINAR / ETNOGRAFIC;
Amenajarea unui spatiu/teren ca TaRG de produse alimentare si nealimentare cu specific
local, in care sa fie promovate, cu precadere, produsele care fac parte din reteaua de
producatori locali. in acelasi timp, va avea o componenta de promovare a producatorilor si
produselor acestora prin crearea elementelor de identitate vizuala (branding) si crearea
unei retele a acestor producatori care sa se identifice cu BRAND-ul creat. Totodata,
2.000.000 lei
proiectul va cuprinde si sprijin acordat producatorilor pentru obtinerea tuturor elementelor
administrative neesare functionarii locr coresponzatoare (certficari de mici producatori sau
de produse ecologice etc.) La nivelul UAT Moinesti esista deja un studi de fezabilitate,
proiect si teren destinat acestui proiect.
Este vorba despre obiectivul care, în prezent, se numește Piața Centrală Lucăcești.
Deci, nu mai are denumirea de Târg de produse alimentare și nealimentare

CNI

Piata Centrala Lucacesti

Faza DALI

Trasee turistice pentru drumetii (traking) si
biciclete (biking)

Trasee turistice pt. drumetii si biciclete. Municipiul Moinesti are dezvoltat un Calendar de
EVENIMENTE foarte notoriu. O mare parte din evenimente s-au dezvoltat de la sine, cu
sprijinul autoritatilor, o alta parte importanta s-a realizaT in cadrul Proiectului de
promovare a turismului derulat de UAT Moinesti prin POR 2007-2013. Doua dintre
evenimente au o FOARTE MARE POPULARITATE mai ales in randul tinerilor: MOUNTAIN
100.000 lei
BIKING care se desfasoara in luna septembrie si RALIUL MOLDOVEI in iunie-iulie. Pe langa
acestea, drumetiile sunt activitati frecvente si incurajate pe traseele existente. S-au
identificat traseele in mare parte insa trebuie realizata MARCAREA CORECTa si CONFORMa (
copacii, panourile intermediare etc. etc. etc.).Activitati si materiale principale:marcajele,
panourile de afisaj , materiale de promovare bilingve!

Centru de Agrement

Avînd în vedere că sursa de finanțare identificată nu finanța întocmai această formă
de Centru de agrement, a fost regândit proiectul și a fost depus pentru finanțare, la
CNI sub forma Bazin de inot didactic

Moinesti

Bacau
Primaria Municipiului Moinesti

Proiect De Promovare Turistica a intregii zone
MONTPESA (PROIECT in cadrul Asociatiei de
dezvoltare a turismului MONTPESA, din care
mun. Moinesti face parte)

1. MATERIALE DE PROMOVARE (bilingve):
Tiparite: ALBUM de prezentare MONTPESA,Brosuri, pliante, afise, harta turistica etc.,
Electronice: website al asociatiei, DVD-uri, memorystik-uri de prezentare, harta turistica
electronica interactiva;
3.680.000
Mobilier stradal de promovare: PANOURI de afisaj electronic in statii de autbuze si zone
centrale, PANOURI de prezentare evenimente, ECRANE de prezentare/promovare pt. cladiri
publice, BANNERE, INDICATOARE TURISTICE etc.
2. EVENIMENTE (slow food, produse locale, mestesuguri , concursuri de tipul cel mai bun
promotor al economiei circulare )

Resurse interne
(definirea
traseelor si
trasarea lor pe
harta; partea
grafica)
Resurse externe
(Fonduri
Europene si/sau
Judetene si/sau
nationale) amenajarea
popularizarea lor

Trasee turistice

Urmeaza promovarea cat mai intensa si sustinuta a lor si eventual
amenajarea punctelor de repaos/odihnă.
Scopul acesotr trasee turistice este ca, treptat, să se realizeze
conectarea la Reteaua Nationala a Traseelor Turistice precum cel de
pe creasta Nemirei, de pe Creasta muntilor Gosmanu si a munților
Tarcau etc. )

Fonduri interne
MONTPESA
(PENTRU VIITOR
VIZAM
Fondurile
europene)

Două trasee au fost definite de catre personal specializat din cadrul
UAT Moinesti care a realizat si intreg materialul cartografic si
documentar (hartile zonale, informatiile reper necesare unor astfel de
trasee, datele de baza precum nivelul de dificultate - mediu si dificil lungimea, distantele intre punctele de reper etc.).
Au fost marcate, fizic, cu sprijinul CJ Bacau.
S-au instalat panourile in punctul de pornire ale ambelor trasee.

nu au fost identificate surse de finantare

Promovarea turistica a teritoriului Montpesa s-a facut, pana in prezent,
doar cu resurse interne .
Nu au fost identificate surse externe de finanțare. De aceea,
considerăm ca fiind foarte important ca, ADR Nord Est și AM POR, în
viitorul exercițiu de programare, să ia în calcul, ca benificiari eligibili
pe axele de finanțare ce privesc dezvoltarea locală durabilă, structuri
precum MONTPESA.
MONTPESA reprezintă mai mult decât interesul limitat al unei UAT.
este o structură care are ca interes dezvoltarea unei zone întregi
(toată Valea Trotusului și a Tazlăului).

Proiect de promovare turistica UAT Mun.
Moinesti
Primaria Municipiului Moinesti

Comanesti

MATERIALE DE PROMOVARE (bilingve):
Tiparite: ALBUM de prezentare, Monografie, Brosuri, pliante, afise, harta turistica etc.,
Electronice: DVD-uri, memorystik-uri de prezentare, harta turistica electronica interactiva;
2.300.000
Mobilier stradal de promovare: PANOURI de afisaj electronic in statii de autbuze si zone
centrale, PANOURI de prezentare evenimente, ECRANE de prezentare/promovare pt. cladiri
publice, BANNERE, INDICATOARE TURISTICE etc.

Cursuri pentru ghizi turistici (Asociatia de
dezvoltare a Turismului MONTPESA)

Cursuri pentru ghizi de turism

AMENAJAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA
ZONEI DE AGREMENT – GALION COMANESTI

Realizarea unei structuri de agrement turistic si de recreere prin amenajarea, extinderea si
modernizarea zonei de agrement Galion ca zona turistica si de agrement.
Valorificarea, crearea si modernizarea cailor de acces, utilitatilor conexe, crearea spatiilor
45.000.000
de popas si recreere, construire de piste pentru cicloturism, amenajarea de chioscuri,
pavilioane, adaposturi, perete pentru catarari, spatii de joaca pentru copii, spatii jocuri
pentru adulti: scripeti, traversari, obstacole, tiroliana

Amenajarea domeniului schiabil în zona de
agrement Galion, Comăneşti

Dezvoltarea structurilor de agrement turistic având în vedere că prin proiect se propune
înființarea unei pârtii de schi și săniuș cu sistem de înzăpezire în zona de agrement Galion,
montare instalaţiei de transport pe cablu, etc

Amenajarea, extinderea şi modernizarea
zonelor de agrement: faleză, plaje, spaţii de
promenadă, trasee turistice

Creşterea gradului de atractivitate turistică a oraşului Comăneşti ca urmare a diversificării
serviciilor turistice de agrement

COMPLEX DE AGREMENT TURISTIC, DE
RELAXARE SI SPORTIV IN ORASUL SLANIC
MOLDOVA, JUDETUL BACAU *

Amenajarea de obiective turistice noi (Parc acvatic-Aqualand, Parc Aventura, Patinoar)

CONSTRUCTIE PATINOAR CU PARCARE
AFERENTA SI AMENAJARE PEISAGISTICA IN
SLANIC MOLDOVA

Amenajarea de obiective turistice noi (Parc acvatic-Aqualand, Parc Aventura, Patinoar)

Primaria Orasului Comanesti

Amenajare izvoare minerale

460.000

30.000.000

30.000.000

36.851.777

Extinderea utilizarii instalatiei de telescaun
Primaria Orasului Slanic Moldova prin crearea unui circuit de racing, bob de sina

Fonduri interne
UAT Moinesti
(PENTRU VIITOR
VIZAM
Fondurile
europene)

(PENTRU VIITOR
VIZAM Fondurile
europene

Fonduri
nerambursabile

Fonduri
nerambursabile

Fonduri
nerambursabile

POR 2014-2020
Ministerul
Turismului
Buget local

nu au fost identificate surse de finantare

Toate celelalte activitati de promovare ale evenimentelor din cadrul
bogatului Calendar de evenimente au fost realizate cu resurse interne.
Avand in vedere faptul ca municipiul Moinesti este in curs de obtinere
a statutului de stațiune balneoclimatică (pe lângă statutul deja existent
de stațiune turistică de interes local) proiectele de promovare a
turismului si a zonei în sine, sunt de prim interes pentru
municipalintatea moineșteană. Asadar, eventualele surse de finanțare
care pot pune la dispoziție fonduri pentru tipul acesta de proiecte sunt
de mare interes pentru administrația locală din Moinești și așteptăm ca
ADR Nord Est să ne sperijine în identificarea surselor de finanțare care
pot fi accesate pentru astfel de proiecte.

nu au fost identificate surse de finantare
TITLU: AMENAJAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ZONEI DE AGREMENT – GALION COMANESTI
OBIECTIV: Realizarea unei structuri de agrement turistic si de recreere prin amenajarea, extinderea si
modernizarea zonei de agrement Galion ca zona turistica si de agrement.
Valorificarea, crearea si modernizarea cailor de acces, utilitatilor conexe, crearea spatiilor de popas si
recreere, construire de piste pentru cicloturism, amenajarea de chioscuri, pavilioane, adaposturi, perete
pentru catarari, spatii de joaca pentru copii, spatii jocuri pentru adulti: scripeti, traversari, obstacole,
tiroliana
BUGET ESTIMATIV: 45.000.000 LEI cu TVA
DATA ESTIMATĂ DE ÎNCEPERE A IMPLEMENTĂRII: 2021-2024
DURATA PROIECTULUI: 60 luni
TITLU:Amenajarea domeniului schiabil în zona de agrement Galion, Comăneşti
OBIECTIV: Dezvoltarea structurilor de agrement turistic având în vedere că prin proiect se propune
înființarea unei pârtii de schi și săniuș cu sistem de înzăpezire în zona de agrement Galion, montare
instalaţiei de transport pe cablu, etc
BUGET ESTIMAT: 30.000.000 LEI cu TVA
DATA ESTIMATĂ DE ÎNCEPERE A IMPLEMENTĂRII: 2021-2022
DURATA PROIECTULUI: 48 luni
TITLU:Amenajarea, extinderea şi modernizarea zonelor de agrement: faleză, plaje, spaţii de promenadă,
trasee turistice
OBIECTIV: Creşterea gradului de atractivitate turistică a oraşului Comăneşti ca urmare a diversificării
serviciilor turistice de agrement
BUGET ESTIMATIV: 30.000.000 LEI cu TVA
DATA ESTIMATĂ DE ÎNCEPERE A IMPLEMENTĂRII: 2019 - 2022
DURATA PROIECTULUI: 36 luni

Așteptăm ca ADR Nord Est să ne sprijine în identificarea surselor de
finanțare care pot fi accesate pentru astfel de proiecte.

Documentație în curs de elaborare: fișă de proiect
Acest proiect este la stadiul de fișă de proiecte deoarece se are în vedere
realizarea lui cu ajutorul fondurilor nerambursabile.

Documentație în curs de elaborare: fișă de proiect
Acest proiect este la stadiul de fișă de proiecte deoarece se are în vedere
realizarea lui cu ajutorul fondurilor nerambursabile.

Documentație în curs de elaborare: fișă de proiect
Acest proiect este la stadiul de achiziționare de servicii realizare trasee
turistice. Celelalte amenajări sunt realizate de către UAT în proporție de
1,5%, dar se continuă cu programarea lor pe lista de investiții a instituției
și găsirea de fonduri nerambursabile.

Complex de agrement turistic,de relaxare si sportiv in orasul Slanic Moldova, judetul Bacau, in functie de
disponibilitatie bugetare

Fisa de proiect actualizata in anul 2018

POR 2014-2020
Ministerul
Turismului
Buget local

2.299.500

POR 2014-2020
Ministerul
Turismului
Buget local

Amenajare izvoare minerale

Demarare procedura pentru achizitie DTAC izvoare.

11.497.500

POR 2014-2020
Ministerul
Turismului
Buget local

Nu exista sursa de finantare

Proiect initiat de consiliul judetean Bacau

Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea potentialului turistic in statiunea balneoclimaterica
Slanic
Moldova

Promovarea turistica a UAT municipiul Moinesti s-a facut, in ultimii doi
ani, doar cu resurse interne si cu fonduri atrase de la institutii
nationale.
De ex., în anul 2019 a fost implementat un proiect cultural de
promovare a municipiului Moinești ca Tzara Dada (locul nasterii
poetului Tristan Tzara). Proiectul a avut o valoare de 93.750 lei si a
fost realizat in parteneriat cu Ministerul Culturii care a asigurat o
cofinanțare in valoare de cca. 67.500 lei.

Constructie telecabina

Stimularea industriei turismului in statiunea turistica Slanic Moldova

45.990.000

POR 2014-2020
Ministerul
Turismului
Buget local

Constructie telecabina

Nu exista sursa de finantare

Amenajarea traseelor montane in scopul
cresterii atractivitatii pentru turismul montan

Amenajare trasee turistice
Dezvoltarea retelei de refugii turistice
Amenajarea zonelor de campare

399.920

POR 2014-2020
PNDR

Amenajarea traseelor montane in scopul cresterii atractivitatii pentru turismul montan

Nu exista sursa de finantare

689.850

POR 2014-2020
Ministerul
Turismului
Buget local

Infiintarea, amenajarea si dotarea unui Centru de informare si orientare turistica in Slanic Moldova

Nu exista sursa de finantare

297.900

POR 2014-2020
Buget local

Centru de formare in domeniul balnear

Nu exista sursa de finantare

Infiintarea, amenajarea si dotarea unui Centru
Promovarea potentialului turistic al Vaii Slanicului
de informare si orientare turistica in Slanic
Cresterea numarului de turisti ai Statiunii Slanic Moldova
Moldova
Centru de formare in domeniul balnear
Amenajare Aqua Parc, Parc Magura, orasul
Tirgu Ocna

Imbunatatirea serviciilor turistice balneare din Romania
Imbunatatirea specializarii resurselor umane din turismul balnear.

24.445.129

Buget de stat si

Contractare studiu fezabilitate

Tg. Ocna

Primaria Orasului Tirgu Ocna

Amenajarea ca zona de agrement lacul cu apa
sarata, zona Parc Magura, orasul Tirgu Ocna
Amenajare Parc Aventura, zona Parc Magura,
orasul Tirgu Ocna

Valorificarea potentialului turistic, cresterea numarului de turisti, promovarea statiunii atat
pe plan national cat si pe plan international

2.989.816
596,468

Amenajare Patinoar, zona Parc Magura, oras
Tirgu Ocna

1.635.060

Buget local
(Masterplanul
investitiilor in
turism Hotararrea nr.
558/04.08.2017)

Contractare studiu fezabilitate
Contractare studiu fezabilitate
Contractare studiu fezabilitate

Amenajarea unui nou parc in municipiul
Botosani prin reconversia functionala a unui
teren din perimetrul fostului Poligon – zona
afectata de alunecari de teren

Asigurarea accesului cetatenilor si turistilor la o infrastructura si oferta de activitati
culturale si sportive de calitate, contribuind astfel la dezvoltarea locala si promovarea
turistica a orasului

4.600.000

POR 2014-2020
AP4, PI 4.2
Buget local

Proiect “ Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botosani”, cod SMIS 127784

Selectat pentru finanțare în cadrul POR, AXA 4, O.S. 4.2., contract de
finațare 5133/03.03.2020, valoare totală proiect 14.054.814, 10 lei

Amenajarea unui parc de aventura in zona
Pacea din Municipiul Botosani

Diversificarea ofertei turistice la nivelul municipiului Botosani prin extinderea spatiilor
verzi, a spatiilor de relaxare, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii vietii

9.200.000

Bugetul local

Proiect “ Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botosani”, cod SMIS 127784

Selectat pentru finanțare în cadrul POR, AXA 4, O.S. 4.2., contract de
finațare 5133/03.03.2020, valoare totală proiect 14.054.814, 10 lei

Extinderea pietonalului zona centrala

Promovarea deplasarii pe jos pentru o vizitare facila si placuta a obiectivelor turistice din
Municipiul Botosani

13.800.000

POR 2014-2020,
Axa 4
Bugetul de stat
Bugetul local

Modernizarea infrastructurii pietonale si
asigurarea facilitatilor specifice

Cresterea atractivitatii municipiului pentru turisti in vederea asigurarii facilitatilor pentru
vizitatorii dornici de explorare

20.700.000

POR 2014-2020,
Axa 4
Bugetul de stat
Bugetul local

Adaptarea si accesibilizarea infrastructurii
pietonale

Crearea conditiilor pentru categoriile de turisti cu dizabilitati si facilitarea accesului la
retele de comunicare

16.100.000

POR 2014-2020,
Axa 4
Bugetul de stat
Bugetul local

Construire statii asteptare cu sistem
informational

Promovarea atractiilor municipiului prin facilitarea accesului turistilor la obiectivele
turistice din zona.

4.600.000

POR 2014-2020,
Axa 4
Bugetul de stat
Buget local

Reabilitarea spatiilor publice si a obiectivelor
de patrimoniu construit din centrul istoric al
Municipiului Botosani

Reabilitarea spatiilor urbane din zona centrala si a cladirilor de patrimoniu istoric si zonele
adiacente acestora (inclusiv achizitionarea de catre municipalitate a unor cladiri aflate in
46.000.000
prezent in proprietate privata, in scopul introducerii in circuitul turistic sau a relocarii unor
servicii publice in vederea revitalizarii zonei centrului istoric al municipiului).

POR 2014-2020
AP5, PI 5.1
Buget local

UAT Municipiul Botosani se afla in etapa de elaborare a fundamentarii
pentru achizitia unei cladiri din Centrul Istoric in vederea obtinerii unei
finantari de la Ministerul Culturii. Ministerul Culturiia renuntat la dreptul
de preemtiune -se continua demersurile pentru achizitionarea cladirii.

Constructia unui bazin de polo in Municipiul
Botosani

Imbunatatirea imaginii municipiului prin asigurarea unei infrastructuri unice in regiunea
Nord Est

23.000.000

Bugetul de stat
Bugetul local

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei surse de finantare

Amenajarea unei partii de sanius pe versantul
Cornisa Vest din Municipiul Botosani

Atragerea turistilor sositi pe meleaguri botosanene prin facilitarea practicarii sporturilor de
iarna

920.000

Bugetul local

Infiintarea unui mini-circuit auto-moto si de
jogging in Municipiul Botosani

Promovarea municipiului Botosani prin organizarea de competitii auto-moto si de jogging

13.800.000

Parteneriat public privat
Buget local

Constructia unui centru multicultural in
Municipiul Botosani

Promovarea culturala a municipiului Botosani prin crearea unui spatiu in vederea
organizarii de spectacole cultural-artistice

18.400.000

Bugetul de stat
Buget local

6.900.000

Bugetul de stat
Bugetul
local

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei surse de finantare

POC RomaniaMoldova-Ucraina
2014-2020
Bugetul de stat
Bugetul local

Investitia face parte din proiectul „Back to Our Common Roots”, proiect
selectat pentru finantare in cadrul in cadrul Programului Operational
Comun Romania- Ucraina 2014-2020, fiind implementat de Municipiul
Botosani, in parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Economica
si integrare al Comitetului Executiv din cadrul Consiliului Local Ivano
Frankivsk (UA), Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani (RO) si ONG
Centrul pentru Dezvoltare Municipală și Regională – Centru de Resurse
Ivano Frankivsk (UA). Proiectul isi propune imbunătățirea competitivității
la frontiera Uniunii Europene în zona Botoșani (RO) -Ivano-Frankivsk (UA),
pe principiile cooperării și bunei vecinătăți prin valorificarea turistică
comună a patrimoniului multicultural, până în 2024 prin: 1. Crearea și
operaționalizarea a 2 noi produse turistice transfrontaliere - Muzeul
Multimedia al Diversității Culturale Botoșani și Muzeul Armelor Ivano
Frankivsk - pe parcursul celor 14 luni de implementare a proiectului;
Promovarea moștenirii culturale tangibile și intangibile comune prin 2
festivaluri care valorifică zona transfrontalieră Botoșani (RO) - Ivano
Frankivsk (UA), pe parcursul celor 14 luni de implementare a proiectului;
construirea unei rețele de 140 de reprezentanți ai APL-urilor, instituțiilor
culturale, ONG-urilor care lucrează în domeniile cultural și al
minorităților, părți interesate, membri ai comunității, mass-media, agenți
economici din HO-RE-CA, ce vor face schimb de experiență și vor lucra
împreună în 2 ateliere și 2 conferințe transfrontaliere la Botoșani (RO) și
Ivano-Frankivsk (UA); Cod proiect: 2SOFT/2.1./133 , contract de finantare
semnat in data de 04.02.2020. Valoare totala proiect: 938.560 euro.

Infiintarea Muzeului Vietii Cotidiene in
Comunism Botosani

Infiintarea Muzeului Etniilor Convietuitoare
Botosani

Promovarea turistica si a identitatii istorice si culturale din perioada comunista

Promovarea diversitatii culturale multietnice la nivelul municipiului Botosani
Obiective specifice:
1. Amenajarea Muzeului Diversitatii Culturale in cladirea situata in Str. 1 Decembrie 1918,
nr. 71, din Centrul Istoric al Municipiului Botosani - obiectiv de patrimoniu national
2. Punerea in valoare a Centrului Istoric Botosani in vederea introducerii sale in circuitul
turistic
3. Promovarea diversitatii culturale la nivel local, national si international.

4.600.000

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei surse de finantare

Proiect Amenajarea zonei de recreere, strada Varnav, nr. 17A, in Municipiul Botoșani, cod SMIS 127785
Proiect “ Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botosani”, cod SMIS 127784

Selectat pentru finanțare în cadrul POR, AXA 4, O.S. 4.2., contract de
finațare 5376/05.05.2020, valoare totală proiect 3.372.012,10 lei
Selectat pentru finanțare în cadrul POR, AXA 4, O.S.
4.2., contract de finațare 5133/03.03.2020, valoare totală proiect
14.054.814, 10 lei

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei surse de finantare

1. Proiect "Transport urban durabil în Municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea
transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 101, cod SMIS 127782 "
2. Proiect "Transport urban durabil în Municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și
extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul –
3. Reabilitare cale rulare
traseu 102, cod SMIS 127783"
Proiect "Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 18
m, Botoșani, cod SMIS 128115"

Proiect “ Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botosani”

1. Selectat pentru finanțare în cadrul POR, AXA 4, O.S. 4.1, contract de
finațare 5039/24.12.2019, valoare totală proiect 91.470.947,95 lei
2. Proiect aflat in etapa de pre-contractare, in cadrul
POR, AXA 4, O.S. 4.1, valoare totală proiect91.271.617,50 lei
3. Selectat pentru finanțare în cadrul POR, AXA 4, O.S. 4.1,
ordin de finațare 4749/03.09.2010, valoare totală proiect 86.143.840,30
lei

Selectat pentru finanțare în cadrul POR, AXA 4, O.S. 4.2., contract de
finațare 5133/03.03.2020, valoare totală proiect 14.054.814, 10 lei
Proiectul se afla in etapa de identificare a unei surse de finantare

Proiect “ Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botosani”

Proiectul „Back to Our Common Roots” -cod 2 SOFT/2.1/133

Selectat pentru finanțare în cadrul POR, AXA 4, O.S. 4.2., contract de
finațare 5133/03.03.2020, valoare totală proiect 14.054.814, 10 lei

Botosani

Botosani

Primaria Municipiului Botosani

POC RomaniaMoldova-Ucraina
2014-2020
Bugetul local

Initiativa este complementara cu proiectul „Dezvoltarea sectorului agricol
prin crearea unei retele agricole transfrontaliere”, implementat de
Municipiul Botosani in cadrul POC RO-UA-MD 2007-2013, proiect prin care
a fost infiintat Coltul Expozitional pentru Produse Fabricate in Zona
Transfrontaliera

Dezvoltarea infrastructurii turistice si
promovarea Municipiul Botosani ca destinatie
de importanta transfrontaliera
"Eminescu: o cultura-o ruta"

Imbunatatirea fluxului turistic intre ambele maluri ale Prutului, prin promovarea, pastrarea
si evidentierea adevaratelor traditii/ culturi romano-moldovenesti, valori unice si milenare:
obiceiuri, oameni, case si obiecte.
Obiective specifice:
1.Dezvoltarea infrastructurii turistice pe traseul cultural transfrontalier Eminescian si a
6.900.000
patrimoniului cultural Mihai Eminescu, in zona transfrontaliera Botosani-Balti, pe o perioada
de 20 luni;
2.Promovarea potentialului turistic eminescian din zona transfrontaliera;
3.Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor din cele doua municipii cu privire la
mostenirea culturala comuna

POC RomaniaRepublica Moldova
/ Ucraina 2014Proiect " Eminescu -one route, one culture "-Cod 1HARD/2.1/60
2020
Bugetul de stat
Buget local

Proiect inclus pe lista principala a proiectelor selectate pentru finantare
in cadrul Programului Operational Comun Romania - Re. Moldova 20142020, aflandu-se in etapa a 3-a - verificarea documentatiei tehnice.
Proiectul va fi implementat de Municipiul Botosani in parteneriat cu
Directia Judeteana de Cultura Botosani, Primaria Mun. Balti si Liceul M.
Eminescu Balti. Proiectul isi propune crearea unei noi rute culturale
transfrontaliere pe tematică eminesciană între municipalitățile Botoșani
și Bălți; dotări pentru punerea în valoare a rutei turistice transfrontaliere;
reabilitarea a 2 foișoare din Parcul M. Eminescu, creare centru de
conferințe multimedia în clădirea de sticlă din zona Bisericii Uspenia,
înființare expoziție permanentă pe teme eminesciene la CNIPT Botoșani,
schimburi de experiență între specialiști, activități culturale cu copii de
pe ambele maluri ale Prutului. Cod proiect : 1 HARD/2.1./60. Valoare
totala proiect: 1.662.024,70 euro

Dezvoltarea relatiilor de cooperare
transfrontaliere institutionale si culturale in
zona de granita

Promovarea identitatii nationale, culturale si turistice pe ambele maluri ale Prutului.

POC RomaniaRepublica Moldova
/ Ucraina 20142020

Aceste activitati sunt cuprins einc ele 2 proiecte transfrontaliere
aprobate pe care UAT Municipiul Botosani le va implementa in perioada
urmatoare, prin Programele Operationale Comune Romania - Ucraina si
Romania Republica - Moldova 2014-2020.

POC RomaniaRepublica Moldova 1. Activitati curente de particiopare la targuri ale CNIPT Botosani
2.
/ Ucraina 2014Proiectul "CBC Heritage T.E.A.M- Together Everyone Achieves More", cod proiect 2 SOFT/2.1./68
2020

Activitatile curente de participare la targuri sunt finantate din bugetul
local al UAT Municipiul Botosani, pentru Centrul National de Informare si
Promovare Turistica Botosani. In plus, Asociatia pentru Promovarea si
Dezvoltarea Turismului Tara de Sus, din care face parfte Municipiul
Botosani alaturi de institutii culturale si de promovare turistica din
Botosani, este partener in proiectul "CBC Heritage T.E.A.M- Together
Everyone Achieves More", selectat pentru finantare in cadrul Programului
Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020, cod proiect 2
SOFT./2.1./68. Proiectul isi propune imbunătățirea atractivității turistice
la granița Uniunii Europene în regiunea Edineț (MD)- Botosani (RO), pe
principiile competitivității, cooperării și bunei vecinătăți, cu valorificarea
patrimoniului cultural pentru strategii comune de promovare și produse
turistice comune și servicii, până în anul 2024; promovarea patrimoniului
cultural comun material si imaterial în 4 conferințe și 2 festivaluri care
valorifică zona transfrontalieră Edineț (MD) -Botosani (RO); cresterea
capacitatii a 70 de reprezentanți ai agențiilor de turism, entităților HO-RECA, personalului administrației publice locale care activează în domeniul
culturii și turismului din Edineț (MD) în 6 luni de schimb de experiență cu
colegii lor din Botoșani RO)
Valoare totala proiect: 99720 euro.

Construirea unor centre de inchiriere biciclete Promovarea obiectivelor turistice a municipiului Botosani prin facilitarea accesului turistilor
9.200.000
- 5 spatii pentru 200 de biciclete
la transportul cu bicicleta

POR 2014-2020
AP 4, PI 4.1.
Bugetul local

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei surse de finantare

Extinderea pistelor de biciclete pentru
aproximativ 30 km

Facilitarea vizitarii obiectivelor turistice si a atractiilor municipiului Botosani prin
dezvoltarea infrastructurii de deplasare cu bicicleta

6.900.000

POR 2014-2020,
Axa 4
Bugetul de stat
Bugetul local

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei surse de finantare

Construirea unui centru pentru educarea si
formarea ciclistilor

Crearea deprinderilor pentru turistii care nu stiu sa utilizeze bicleta

4.600.000

POR 2014-2020,
4.1
Bugetul de stat
Buget local

Proiectul se afla in etapa de identificare a unei surse de finantare

Participari targuri: Targul de Turism al Romaniei noiembrie 2019 : chirie 904.43 lei, -cost cu deplasarea 2400 lei
Targul de Turism al Romaniei noiembrie 2020: -chirie 5974.25 lei; -cost
cu deplasarea 2400 lei
Targul de turism Chisinau februarie 2020
-chirie 100 Euro; -Cheltuieli deplasare 1940 lei
Targul de Turism Cluj februarie 2020
-chirie 300 Euro; -Cost cu deplasarea 900 lei
La acestea se adauga proiectul "CBC Heritage T.E.A.M- Together
Everyone Achieves More", selectat pentru finantare in cadrul
Programului Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020,
cod proiect 2 SOFT./2.1./68. Valoare totala proiect: 99720 euro.
PRoiectul va fi implementat de Asociatia pentru Promovarea si
Dezvoltarea Turismului "Tara de Sus", din care face parte si UAT
Municipiul Botosani

Implicarea gastronomiei locale in dezvoltarea
turismului durabil in municipiul Botosani

Imbunatatirea competitivitatii IMM, a sectorului agricol si a pescuitului si acvaculturii

Dezvoltarea turismului la granita Uniunii
Europene prin infiintarea unui targ
transfrontalier de turism

Imbunatatirea cunostintelor in domeniul turistic prin participare la targuri, expozitii, stagii
de buna practica

920.000

2.300.000

2.300.000

Dezvoltarea personalului din cadrul CNIPT prin
Imbunatatirea cunostintelor in domeniul turistic prin participare la targuri, expozitii, stagii
participarea la instruiri, schimburi de
de buna practica
experienta, targuri, expozitii

230.000

Buget local

Primaria Municipiului Iasi

Iasi Land art – instalatii de tip landart pe cele
7 coline ale Iasului, amenajarea spatiilor
publice adiacente si realizarea unui traseu
turistic intre acestea

Cresterea atractivitatii si competitivitatii turistice

6.645.000

Bugetul local, PPP,
granturi culturale
sau de mediu, alte
surse

Primaria Municipiului Iasi,
parteneri privati, Universitatea
„Al. I. Cuza”

Reabilitare/amenajare Observator
astrononomic & Planetariu

Utilizarea resurselor UAIC pentru sporirea atractivitatii regiunii

2.000.000

Bugetul local,
granturi, alte surse

S-au demarat activitățile administrative ; finanțare de la Compania
Națională de Investiții

Primaria Municipiului Iasi,
parteneri privati

Amenajare si modernzare partie ski

Valorificarea potentialului natural prin modernizarea partiei de ski si amenajarea unui
FunPark pentru vara

4.000.000

Bugetul local,
granturi, alte surse

Primaria Municipiului Iasi,
parteneri privati

Amenajarea unui muzeu vivant CUCUTENI

Valorificarea si promovarea mostenirii culturale a civilizatiei Cucuteni

6.000.000

Bugetul local,
granturi, alte surse

Primaria Municipiului Iasi,
parteneri privati

Iasi

Amenajarea unui parc de distractii
multianotimp (aquapark, rollerpark,
skateparc, patinoar)

Sporirea atractivitatii regiunii prin diversificarea modalitatilor de petrecere a timpului liber 350.000

Fondul Skate Park,
cu sprijinul
financiar al Lidl, și
a fost
implementată de
Skate park in Parcul Expoziției
Fundația
Comunitară Iași, în
parteneriat cu
Primăria
Municipiului Iași.

Primaria Municipiul Iasi,
comunele ZMI, parteneri privati

Realizarea de trasee cicloturistice la nivelul
ZMI

Valorificarea potentialului pentru cicloturism in beneficiul turistilor si a locuitorilor;
promovarea obiectivelor turistice din regiune

10.000.000

Programului
Operaţional
Regional (POR)
2014 – 2020, Axa
Prioritară IV

Primaria Municipiului Iasi,
parteneri privati

Construirea unui Palat al Congreselor – Centru
de Afaceri si Expozitii

Crearea infrastructurii necesare pentru organizarea de targuri, conferinte, congrese si alte
intalniri de business ce au ca rezultat crestrea atractivitatii regiunii si dezvoltarea turistica

20.000.000

Bugetul local,
granturi, alte surse

Primaria Municipiului Iasi,
comunele ZMI, parteneri privati

Realizarea de itinerarii turistice tematice,
culturale, ecumenice sau de agrement in
Municipiul Iasi, conectate cu zona
Cresterea atractivitatii si competitivitatii turistice a municipiului Iasi si a ZMI
metropolitana pe directia Nord-Sud (zonele cu
cea mai mare concentrare de resurse culturale
si de agrement)

500.000

Programul
Operational ENI
Romania Republica Moldova
- Prioritatea 2,1
(in cazul includerii
in trasee turistice
care sa implice
ambele tari),
Bugetul local, PPP,
alte surse

75.000

Bugetul local,
granturi, PPP, alte
surse

Constituirea unei platforme integrate de
Primaria Municipiului Iasi,
promovare, informare si servicii turistice
primariile ZMI, parteneri privati
(inclusiv aplicatie mobila )

Promovarea eficienta, cresterea atractivitatii Iasului si imprejurimilor

Proiectul „Iaşi Velo City” presupune amenajarea a 54 de staţii de îmbarcare şi închiriere a bicicletelor, 35
de parcări pentru biciclete private, 11 staţii service şi o pregătire privind integrarea ticketingului din
mijlocul de transport în comun cu posibilitatea de utilizare a bicicletelor prin intermediul unui card unic
de transport public. Valoarea proiectului este de aproximativ 4 milioane de euro, din aceşti bani urmând a
fi cumpărate 940 de biciclete mecanice, 83 de biciclete electrice, 43 de triciclete pentru persoanele de
vârsta a treia şi 19 triciclete pentru persoane cu dizabilităţi.

Realizat – inaugurat la 25 septembrie 2019

A fost semnat contractul de finantare - prin intermediul Programului
Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară IV „Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor
de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”. Valoarea totală a proiectului
este de 22.226.523,64 lei (circa 4,63 milioane de euro), iar durata sa de
implementare de 24 de luni.

Autoritatea Nationala pentru Turism România a elaborat deja doua rute
turistice ce include Iasul: o rută culturală comună cu Republica Moldova,
„Ruta Voievodului Stefan cel Mare”. În România, ruta cuprinde cetatea
Sucevei, Putna, Palatul Culturii din Iași, Cetatea Neamț, ctitorii ale
voievodului din Vaslui și alte locuri încărcate de istoria lui Ștefan si
Drumul Vinului

Iasi

Primaria Municipiului Iasi

Proiect de extindere a retelei de informare si
promovare turistica prin infiintarea unui
centru multimedia de informare si promovare
turistica

Promovarea si valorificarea potentialului turistic prin infiintarea unui centru multimedia de
informare si promovare turistica

2.000.000

Programul
Operational ENI
Romania Republica Moldova
- Prioritatea 2,1
(in cazul actiunilor
de promovare
turistica care sa
implice ambele
tari), Bugetul local

Primaria Municipiului Iasi,
parteneri ONG, organizatii de
tineret

USE-IT Iasi – includerea Municipiului Iasi in
reteaua europeana USE-IT (harta turistica
pentru tineri, ce sprijina mobilitatea
europeana)

Promovarea orasului Iasi intr-o retea internationala

132.900

Buget local, alte
surse

Crearea unui brand al Iasului, corelat cu
dezvoltarea strategiei de marketing si
promovare

1. Elaborarea unei strategii de promovare turistica a municipiului Iasi si a Zonei
Metropolitane
2. Infiintarea unei structuri parteneriale public-private de coordonare a activitatilor de
promovare din regiune
3. Definirea brandului turistic al Iasului:
a. - Identificarea unor elemente usor recognoscibile, unice ale unui turismului in Iasi si ZMI;
b. - Crearea unui simbol grafic pentru a definii regiunea; c. Dezvoltarea unui brand
500.000
autentic integrat in strategia de marketing turistic;
4. Elaborarea unui manual de branding:
a. Elaborarea de materiale de promovare si informare in concordanta cu rezultatele
campaniei de branding;
b. Crearea platformei şi retelei de comunicare şi promovare 5. Promovarea imaginii regiunii
şi brandului regional, astfel incit sa fie cunoscute la nivel national si international;
6. Evaluarea rezultatlelor

Buget local
Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei

Constituirea unei platforme integrate de
Primaria Municipiului Iasi,
promovare, informare si servicii turistice
primariile ZMI, parteneri privati
(inclusiv aplicatie mobila )

Promovarea eficienta, cresterea atractivitatii Iasului si imprejurimilor

75.000

Bugetul local,
granturi, PPP, alte
surse

Primaria Municipiului Iasi,
comunele ZMI, parteneri
privati, parteneri ONG

Dezvoltarea economica prin cresterea calitatii si eficientei activitatii de turism

800.000

Bugetul local, PPP,
granturi, alte surse

Primaria Municipiului Iasi

Crearea unui centru de instruire acreditat la
Iasi

Proiect respins in sedinta de Consiliu Local

Strategia de dezvoltare turistica este deja elaborata și aprobata pe 30
mai 2018. Proiectul realizarii Brandului de oraș a fost inclus în Planul
Local de Acțiune, parte a angajamentului orașului ca membru al
Programului Local al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, ce va fi
implementat în perioada septembrie 2019 – august 2021.

Gratuit – finalizat – parteneriat cu firma privata, achizitie harta digitala MAP2WEB – 48.671,00 lei

Finalizate - IASI OFFICIAL APP – aplicație functionala, https://iasicity.map2web.eu

Primaria Municipiului Iasi,
comunele ZMI, parteneri
privati, parteneri ONG

Sprinjin pentru
instruirea/calificarea/reconversia
profesionala a populatiei in vederea
specializarii sau a dobandirii de competente
specifice sectorului turistic

Targu Frumos

Hirlau

Managementul integrat al resurselor turistice
din arealul Hirlau

Reabilitare/ modernizare/ dezvoltare zona
turistica muntele Cozla

Amenajare trasee turistice si zone de
promenada in Municipiul Piatra Neamt

Dezvoltarea unui sistem de educatie si formare profesionala adaptat cerintelor pietei de
turism si nevoilor acesteia

1.000.000

Bugetul local,
granturi, alte surse

Promovarea potentialului turistic al orasului Targu Frumos, a obiectivelor turistice si
culturale din zona orasului Targu Frumos, avand ca scop cresterea atractivitatii lor pentru
turism si afaceri, prin infiintarea unui centru de informare turistica, precum si prin
realizarea de actiuni specifice de marketing.

629,924

Fonduri europene
buget local

Dezvoltare turistica durabila ,cresterea competitivitatii si atractivitatii turistice a arealului
Hirlau prin valorificarea patrimoniului natural si antropic si cresterea calitatii produselor si
serviciilor turistice.

Cresterea investitiilor in turism prin dezvoltarea activitatilor specifice si promovarea
orasului ca brand turistic.
Prin implementarea acestui proiect se vor crea noi locuri de munca atat pe parcursul
implementarii cat si dupa aceasta perioada, se vor crea noi tipuri de infrastructuri
turistice, se vor reabilita drumurile de acces catre obiectivul propus, modernizarea
platoului turistic Cozla.
Toate acestea duc la imbunatatirea serviciilor de comert cu amanuntul, a infrastructurii de
agrement turistic, a serviciilor de transport precum si la cresterea atractivitatii zonei si a
numarului de turisti, etc.

Cresterea atractivitatii orasului si a numarului de turisti prin valorificarea si promovarea
patrimoniului natural si cultural
Prin facilitarea accesului turistilor in zonele de agrement si turistice ale municipiului vom
creste numarul acestora.
Prin implementarea acestui proiect vom dezvolta infrastructura turistica precum si oferta
de agrement.

nerealizat

Programe
Operationale
Transfrontaliere

5.000.000

2.000.000

Buget local
Alte surse de
finantare
Parteneriat public
privat

Buget local
Alte surse de
finantare

Elaborare Fișă de proiect

1. Primăria intenționează să finanțeze din bugetul local Consolidarea și modernizarea drumului de acces
pe Cozla, de la Colibele Haiducilor, tronsonul de la punctul Belvedere la Platoul Gospodina; lucrări pentru
preluarea și dirijarea apelor pluviale în vederea protejării imobilelor si terenurilor de la baza masivului;
reabilitarea și deschiderea pentru evenimente Igloo-ul de pe Cozla (buget anul curent la cap. Investitii 300.000 lei pentru înlocuire învelitoare).
2. Cea de-a 14-a ediție a Festivalului național ”Tare ca Piatra” s-a desfășurat in intervalul 30 august-1
septembrie 2019, una dintre probe având loc pe traseul existent de downhill (Platou Cozla – Platou
”Colibele Haiducilor”), cu lungimea de 1,8 km, dificultate mediu-hard, cu o înclinație de 27%.
Festivalul menționat, cu perioadicitate anuală, mai cuprinde probe probe de skate, role, BMX, Downhill,
Cross-Country XC, streetball (trasee Cross-country (categorii expert, lungime 21 km si hobby, cu lungime
de 12 km), trasee realizate în parteneriat cu Fundația ”Ileana”.
Parcurgerea acestor trasee oferă priveliște spectaculoasă asupra imprejurimilor: Muntii Cozla, Carlomanul,
Pietricica, Cernegura, intregul oras, raul Bistrita, lacul Batca Doamnei, la orizont – crestele Carpatilor
Orientali si Muntele Ceahlău.

1. Platoul Curtea Domnească, un simbol cultural-istoric identitar al municipiului, a devenit gazda unor
numeroase manifestări, prin care se urmărește reconstituirea istorică a epocii antice căreia îi aparține
Cetatea Petrodava, una dintre acestea fiind Festivalul Dacic Petrodava, ajuns la ediția a IV-a și care s-a
desfășurat în zilele de 11-12 mai 2019; în timpul acestui festival se desfăsoară ateliere meşteşugăreşti de
prelucrare în os, lemn, monetărie, întreţinere echipamente, demonstraţii şi prezentări de tehnică militară
daco-romana, lupte de gladiatori, dansuri ale nimfelor dacice, paradă de noapte cu torţe, salutul trupelor.
2. În data de 20 aprilie 2019, când s-au împlinit 528 de ani de la prima atestare documentară a Curții
Domnești din Piatra Neamt, a avut loc Sărbătoarea Curții Domnești ediția a IV-a, având ca temă
„Legendele Moldovei”. Sărbătoarea Curții Domnești este un eveniment menit să celebreze prima atestare
documentară a Curții Domnești, care apare într-un document emis în anul 1491, când Ştefan cel Mare face
danie Mănăstirii Tazlău trei sate „care au fost din ocolul curţilor noastre de la Piatra“.
3. Oraşul Piatra Neamţ şi împrejurimile sale au un potenţial deosebit pentru cicloturismul montan
(mountain biking), datorită reliefului favorabil, peisajului variat, multitudinii de atracţii turistice naturale
şi culturale. Se poate practica:
■ Cicloturism montan / mountain biking (recreaţional, turistic) de regulă pe drumuri de ţară, drumuri auto
forestiere, drumuri de căruţe, foarte rar pe poteci;
■ Cicloturism clasic, „de şosea” se practică pe şosele respectând regulile de circulaţie şi evitând traficul
foarte aglomerat.
Trasee de cicloturism religios cu plecare din Piatra-Neamț:
– Piatra Neamţ- Horaiţa;
– Piatra Neamţ – Mănăstirea Bistriţa
– Piatra Neamţ Mănăstirea-Pângăraţi
4. Trasee de drumeție existente în Piatra Neamț
Nu s-au marcat trasee noi față de cele menționate în perioada anterioară, respectiv:
a. Traseu turistic pe Cozla: Trei Căldări, Schitul Draga (aproximativ 4 km lungime, pleaca din zona
Parcului Zoologic, pe lânga platoul „Trei Coline” pe drumul de creasta pana la rezervatia geomorfologica
“Caldarile de la Cozla” (punctul denumit si Trei Caldari).
b. Traseu turistic pe Cernegura: hard enduro
(plecare din zona debarcaderului Bitca Doamnei-Poiana Ciresului-dealul La Pitigoi pe linga Virful

Dezvoltare platforma digitala pentru turism
inteligent

Piatra Neamt

Cresterea numarului de turisti atrasi prin mijloace de promovare electronica, pana in 2023

48.000
lei/anual

Urban Innovative
Actions
Buget local
Alte surse de
finantare

nerealizat

1. Localnicii și turiștii din Piatra Neamț au acum la dispoziție canalul de informare și de comunicare cu
autoritățile locale, prin aplicația Piatra Neamț City App, (https://www.piatraneamtcity.ro), un ghid
turistic digital ce le pune la dispoziție turiștilor informații despre principalele atracții din oraș și de prin
împrejurimi, atracții naturale, rute turistice, unități de cazare, unde poți mânca și unde te poți distra,
posibilități de agrement, magazine, centre de informare și ghizi turistici, informații despre parcări și
transport, agenda de evenimente a orașului, etc.
Aplicația Piatra Neamț City App, este disponibilă gratuit în Google Play și AppStore: piatraneamt.app.link/install.

Primaria municipiului Piatra
Neamt

Promovarea ofertei de servicii turistice si de
agrement a Municipiului Piatra Neamt, prin
parteneriate

Cresterea atractivitatii orasului si a numarului de turisti prin valorificarea si promovarea
patrimoniului natural si cultural
Prin facilitarea accesului turistilor in zonele de agrement si turistice ale municipiului vom
creste numarul acestora.
Prin implementarea acestui proiect vom dezvolta infrastructura turistica precum si oferta
de agrement.

80.000

Buget local
Alte surse de
finantare

1. Municipiul Piatra Neamț a fost prezent la Târgul de Turism al României, care s-a desfășurat la pavilionul
Expozițional Romexpo București în perioada 14 noiembrie-17 noiembrie 2019. Primăria Piatra Neamț a
promovat la această ediție a târgului oferta de iarnă, respectiv opțiunile pe care le au cei care doresc să
practice schiul, informații despre telegondola, pârtia de schi și posibilitățile de cazare. De asemenea, au
fost promovate ofertele agenților economici din turism pentru Sărbătorile de Iarnă la Piatra-Neamț, cât și
evenimentele ce vor avea loc în această perioadă.
2. În perioada 20-23 februarie 2020 municipiul Piatra-Neamț a participat la ediția de primăvara a Târgului
de Turism al României. Pe lângă conceptul de «City break în Coroana de aur a Moldovei», anul acesta a
fost pregătit un material de promovare intitulat «Vacanța ta la Piatra-Neamț», care cuprinde informații
despre principalele obiective turistice din municipiu, dar și din județ, câteva propuneri de excursii de o zi
pe care le pot face turiștii în județ plecând din Piatra-Neamț, precum și la ce activități organizate de
către firme specializate se pot înscrie pe timpul șederii, inclusiv datele de contact ale ghizilor turistici din
Piatra Neamț.
3. În perioada 13-16 februarie 2020, reprezentanții Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, împreună cu
agenții economici din turism au participat la Târgul de „Tourism. Leisure. Hotels”, cel mai mare târg de
turism desfășurat la Chișinău, împreună cu Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului Neamț.
4. Manifestarea tradițională Zilele Orașului Piatra Neamț, organizată de autorități în fiecare an sub
denumirea Piatra Fest, în care se desfășoară diverse acțiuni cultural-artistice, a avut loc atât în perioada
23-30 iunie 2019, evenimentele fiind variate: Festival gastronomic, Gala generațiilor, concerte, foc de
artificii.

1. In anul 2019 Primăria municipiului Piatra Neamț a asigurat instruirea/perfecționarea unui număr de 6
funcționari publici și 2 functionari contractuali pe diverse domenii, cum ar fi: protectia datelor cu caracter
personal, achizitiile publice ecologice, registru agricol, director centru de informare turistica, rolul IT&C
in eficientizarea activitatii publice, politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de actiunea
de eficientizare energetica.
Bugetul cheltuit de municipiu pentru 4 dintre aceste cursuri a fost de 5970 lei. La 3 din cursurile de
instruire unde au participat 4 persoane bugetul a fost asigurat prin proiecte SIPOCA 230/ID 113125 și
respectiv prin ADR Nord-Est.
Neamt
Formarea personalului din institutiile publice Administratia publica joaca un rol important
in coordonarea, reglementarea, promovarea si implementarea politicilor si a actiunilor
Formarea continuă a personalului Primăriei
locale, regionale si nationale. in acest context, este necesar sa existe o administratie
Municipiului Piatra Neamt și a personalului din publica eficienta, coerenta, stabila si predictibila, in masura sa asigure luarea deciziilor in
institutiile subordonate
mod fundamentat, realist, coordonat. Pentru Municipiul Piatra Neamt care are statutul de
statiune turistica, implementarea acestui proiect va duce la asigurarea de servicii de
calitate pentru toate domeniile, inclusiv domeniul turistic

5.970

Buget local
Alte surse de
finantare

2. În perioada următoare, municipalitatea pietreană va face încă un pas important în dezvoltarea
conceptului de Smart City prin digitalizarea activității sale, implementând, cu bani europeni, tehnologii
moderne care permit ca cetățenii să poată interacționa online cu primăria simplu, rapid și eficient.
In data 08.05.2020 a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru proiectul cu titlul “Dezvoltarea
capacității de planificare strategică și implementarea unui sistem informatic integrat în municipiul PiatraNeamț” depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2,
prin care va fi digitalizată activitatea municipalității pietrene.
Proiectul cuprinde trei obiective principale:
1. Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către Primăria Municipiului PiatraNeamț prin implementarea unui sistem informatic de servicii electronice integrat cu o platformă de
management informațional geografic.
2. Promovarea modernizării în administrația publică locală din Municipiul Piatra-Neamț prin specializarea
angajaților primăriei pe teme specifice proiectului (planificare strategică și utilizarea noului sistem
informatic) ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de
servicii publice de calitate către cetățeni.
3. Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul administrației publice locale din Municipiul
Piatra-Neamț prin realizarea Strategiei Smart City și a Strategiei de dezvoltare durabilă 2021 – 2027.
Valoarea totală a proiectului este de 3.855.000 lei, din care contribuția municipiului Piatra-Neamț este de
doar 2%.
Doua dintre rezultatele asteptate ale proiectului mentionat anterior, “Dezvoltarea capacității de
planificare strategică și implementarea unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra-Neamț”
finantat prin POCA, sunt :
1. Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si
planificarea strategica pe termen lung - respectiv Strategia Smart City a municipiului elaborata.
2. Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate - respectiv Un Sistem
informatic de servicii electronice integrat cu o platforma de management informational geografic – GIS.

Crearea unui sistem inteligent de monitorizare a datelor de mobilitate
Crearea unor hărți de mobilitate urbana care
promoveaza optiunile ecologice in randul
cetatenilor si a turistilor

Implementarea acetui proiect va face ca obiectivele turistice din municipiul Piatra Neamt
sa fie accesibile din orice colt al lumii. Fiind vorba de o platforma digitala, turisti atat din
tara noastra cat si din strainatate vor putea vizita virtual si chiar fizic punctele de
agrement din municipiul Piatra Neamt.

1.000.000

Buget local
Alte surse de
finantare

In prezent, în Piatra Neamț sunt câteva muzee care ofera posibilitatea unui tur virtual sau imagini
panoramice:
Curtea Domnească – PIATRA-NEAMȚ:
http://ecdpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html
Muzeul de Istorie și Arheologie - PIATRA-NEAMȚ:
http://miapn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html
Muzeul de Științe Naturale - PIATRA-NEAMȚ:
http://msnpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html
Muzeul de Artă - PIATRA-NEAMȚ
http://mapn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html; http://proiecte.inforegionordest.ro
Muzeul de Etnografie - PIATRA-NEAMȚ
http://mepn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html; http://proiecte.inforegionordest.ro
Muzeul de Științe Naturale - PIATRA-NEAMȚ
http://msnpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html
Muzeul de Artă Eneolitica Cucuteni - PIATRA-NEAMȚ
http://maecpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html
Muzeul Memorial "Calistrat Hogaş" - PIATRA - NEAMŢ
http://mmchpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html
Galeriile de Artă "Lascăr Vorel" - PIATRA-NEAMȚ
http://galvpn.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html,

Primaria Orasului Tirgu Neamt
Statiunea Oglinzi
Alti investitori privati

Reabilitare si modernizare Statiune Baile
Oglinzi

Reabilitarea statiunii Baile Oglinzi

90.000.000,00

Fonduri
nerambursabile
Credite
Buget local
Investitii private

Construire Parc tematic Ion Creanga

Amenajarea unei zone turistice care va consta intr-un complex recreativ

21.849.490,00

Fonduri
nerambursabile
Buget local

Tg. Neamt

Scopul principal al acestui proiect constă construirea unui Parc tematic ce va avea in prim plan tema
proiect depus spre finantare in cadrul POR 2014-2020, Axa 7.1, dar a fost
scriitorului Ion Creanga, parc ce va avea un impact pozitiv in dezvoltarea turismului in Orasul Tirgu Neamt. respins la finantare
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.
Perioada implementare proiect: 2018 - 2022

Amenajarea unui amfiteatru în aer liber în zona Stadionului din Tg. Neamţ

15.622.338,00

Fonduri
nerambursabile
Buget local

Amenajare Monumentul Vanatorilor de Munte

Amenajarea platoului aferent monumentului Vanatorilor de munte si punerea acestuia in
valoare

930.700,00

Fonduri
nerambursabile
Buget local

Proiectul are ca obiective: amenajare alee, amenajare platou, iluminat arhitectural, mobilier urban

Documentatii in curs de elaborare

139.605,00

Buget Consiliul
Judetean Neamt
Buget local

Festivalul se organizeaza anual în data de 02 ianuarie, și are ca scop promovarea traditiilor si obiceiurilor
de iarna din orasul Tg. Neamt si imprejurimi. Bugetul proiectului difera de la un an la altul infunctie de
fondurile alocate de bugetul local, bugetul consiliului judetean, sponsorizari.

Proiect implementat anual

232.675,00

Buget Consiliul
Judetean Neamt
Buget local

Festivalul se organizeaza anual in primul week-end din luna iulie. Bugetul proiectului difera de la un an la
altul infunctie de fondurile alocate de bugetul local, bugetul consiliului judetean, sponsorizari.

Proiect implementat anual

Proiectul a avut ca obiectiv promovarea arealului Tinutului Zimbrului (Parcul Natural Vanatori-Neamt) ca
destinatie de ecoturism si a fost implementat in perioada 2015 -2019

Proiect finalizat

Proiectul a avut ca obiectiv promovarea arealului Tinutului Zimbrului (Parcul Natural Vanatori-Neamt) ca
destinatie de ecoturism si a fost implementat in perioada 2017 -2019

Proiect finalizat

Festivalul obiceiurilor si traditiilor de Anul Nou Promovarea traditiilor din Tirgu Neamt

Zilele Cetatii - MedievArt Fest

Primaria Municipiului Suceava

SF, Studii topo, Studii privind analiza parametrilor apei ;
- Realizare SF/DALI pentru Modernizarea și extinderea sistemului de
iluminat public din orașul Tg. Neamț, proiect care cuprinde și strada Băile
Oglinzi (proiectul fost depus spre finanțare în cadrul POR 2014 – 2020, Axa
prioritară 3, PI 3.1. – Iluminat public si se afla in etapa de ealuare tehincoeconomica)
- Lucrări extindere rețea de canalizare
menajeră in zona Băile Oglinzi – stadiul fizic 100%;
- Lucrări reabilitare rețea apă potabilă în zona Băile Oglinzi – stadiul fizic
100%;

Construire Infrastructură de agrement

Primaria Orasului Tirgu Neamt

Asociaţia Ţinutul Zimbrului

Obiectivele proiectului:
- Dezvoltarea infrastructurii turistice;
- Dezvoltarea ofertei turistice a orașului Tîrgu Neamț prin modernizarea Stațiunii Băile Oglinzi;
Proiectul propune reabilitarea, dezvoltarea, promovarea și repoziționarea Stațiunii Băile Oglinzi pe piața
turismului de sănătate.
Activitățile proiectului:
- Reabilitarea și amenajarea spațiului verde din stațiune;- Reabilitarea drumurilor de acces; - Reabilitarea
drumului de acces și a utilităților din cadrul acestuia (apă, canalizare, iluminat public, etc) - Crearea de
noi spații de parcare; - Utilarea parcurilor cu mobilier specific; - Construirea unui nou hotel de 4 stele; Reabilitarea și modernizarea spațiilor deja existente;
- Amenajarea unei zone de agrement care să conțină: terenuri sportive, spații pentru relaxare, proceduri
de cură, fântâni arteziene, mini iaz, grădină de vară;
Durata proiectului
: 4 ani
Perioada de implementare: 2020 - 2023
Buget estimativ : 90.000.000 lei

Organizarea unui festival care are ca obiectiv promovarea Cetatii Neamtului si a orasului
Tirgu Neamt

Proiect finantat in cadrul POR 2014-2020, in curs de implementare - in
anul 2020 au inceput lucrarile de consturire

Ecoturism in Tara Zimbrului

Prin activităţile sale, proiectul îşi aduce contribuţia la promovarea destinaţiei de ecoturism

401.271,00

Fundaţia pentru
Parteneriat

Consolidarea Destinaţiei de ecoturism Ţinutul
Zimbrului

Prin activităţile sale, proiectul îşi aduce contribuţia la promovarea destinaţiei de ecoturism

239.002,86

Fundaţia pentru
Parteneriat

Trasee turistice pietonale in Municipiul
Suceava

Proiectul urmareste incurajarea deplasarilor pietonale pe un traseu care va lega cele mai
importante obiective turistice din Municipiul Suceava. Activitatile principalele ale
proiectului: reabilitarea/modernizarea traseelor pietonale din Municipiul Suceava.
Avantajele majore pentru mobilitatea durabila constau in reducerea deplasarilor
cuautovehiculul personal catre aceste obiective, cu avantajele care deriva din aceasta
actiune: reducerea congestiei traficului, reducerea poluarii, reducerea emisiilor de CO2,
reducerea necesarului de locuri de parcare din jurul obiectivelor
(Proiect extras din PMUD)

4.600.000

POR 2014- 2020, PI
Nu este cazul
4.1

Nu este cazul

Sistem integrat de transport public ecologic in
municipiul Suceava

Proiectul vizeaza crearea unui sistem de transport public in Municipiul Suceava eficient,
ecologic si modern, care sa conduca la reducerea cantitatilor de CO2 si a emisiilor poluante
deversate in atmosfera, precum si la fluidizarea traficului rutier. Proiectul cuprinde 3
componente majore: a) Infrastructura: construirea unei autobaze moderne, modernizare
statii de transport public, statii de incarcare; b) Mijloace de transport: achizitia de
119.600.000
autobuze electrice (minim 30 bucati autobuze electrice de mari dimensiuni si minim 10
bucati autobuze electrice de mici dimensiuni); c) Sistem de management al traficului:
sistem centralizat e‐ticketing, sistem informare a calatorilor, sistem de supraveghere video,
dispecerate video.
(Proiect extras din PMUD)

POR 2014- 2020, PI
Contract de finantare nr. 4623/22.07.2019. Perioada de implementare 22.07.2019-31.01.2022
4.1

In implementare

Reabilitarea Curtii Domnesti din Municipiul
Suceava

Proiectul are in vedere restaurarea, consolidarea protectia si conservarea monumentului
istoric Curtea Domneasca din municipiul Suceava. Restaurarea/Conservarea si valorificarea
turistica a patrimoniului material (arhitectural) va conduce la cresterea accesului
publicului si a numarului vizitatorilor

POR 2014- 200 PI
5.1

Se lucreaza la documentatia tehnico-economica (SF/PT) Contract de
promovare nr. 23737/18.07.2019. Termen predare martie 2020

Infiintarea Parcului Industrial ”Bucovina”
Suceava

Crearea unui parc industrial la nivelul municipiului Suceava ca urmare a crearii unui
parteneriat public-privat, in vederea atragerii initiativelor in domeniul industriei
manufacturiere si crearii de locuri de munca, unul din obiectivele principale fiind
9.660.000
Dezvoltarea resurselor umane in sectorul turistic prin o mai buna promovare a ofertei
turistice locale si nu numai, gen: cazare, alimentatie, mestesuguri, operatori turism, agentii

Fonduri private
Buget local

Nu este cazul

58.422.300

GROW URBAN FOOD in Suceava City

Crearea unei structuri asociative a agricultorilor si fermierilor din jurul municipiului
Suceava la piata locala pentru a avea acces la legume, fructe si produse agricole proaspete.
Proiectul are in vedere: dezvoltarea unui concept de colaborare intre producatorii
certificati din jurul municipiului Suceava si cetatenii; Certificarea produselor si
producatorilor locali; crearea unor ghiduri privind produsele de sezon; dezvoltarea unor
actiuni de promovare a produselor proaspete; campanie de informare a cetatenilor,
690.000
organizarea de locatii pentru comercializarea produse proaspete. Promotorul proiectului:
Institutul Bucovina. Proiectul are in vederea crearea unui parteneriat intre autoritatea
publica locala si alte institutii publice dar si private, precum: Directia Agricola Suceava;
Camera Agricola Suceava; Primariile din zonele limitrofe ale Sucevei; Asociatia
Agricultorilor si fermierilor; parteneri din Uniunea Europeana etc.

Buget local
Fonduri private
URBACT

Nu este cazul

Estimat 2022

Maratonul Cetatilor Suceava

Proiectul are in vedere:promovarea municipiului si a monumentelor istorice la nivel
national, in randul alergatorilor de maraton; promovarea sportului de masa la nivelul
municipiului; dezvoltarea spiritului de ajutor pentru copii aflati in dificultate. Organizare
anuala a evenimentului. Promotorul proiectului:
Prin proiectul "Maratonul Cetatilor Suceava", se realizeaza o continuitate cu proiectul
transfrontalier "Perle medievale"- Cetatile Soroca, Suceava, Hotin. Mai exact se doreste a fi
pusa in valoare Cetatea Suceava si prin altfel de evenimente, gen turniruri, Intreceri
sportive, demonstratii de produse culinare si mestesugaresti, festivaluri medievale de
cantece si teatru etc., toate acestea ducand la o crestere a numarului de turisti, nu numai
din cele trei tari. Scopul final al proiectului este de intrajutorare a copiilor aflati in
dificultate, prin diferite donatii la sfarsitul festivalului maraton.

322.000

Buget local
Fonduri private

Anual

august 2020

Primaria Municipiului Suceava

Festival International de Folclor „In cetate la
Suceava”

Organizarea anuala a unui festival international de folclor la care sa fie invitate ansambluri
profesioniste si de amatori din tara si strainatate. De aemenea,se are in vedere si
organizarea unui targ mesteri populari. Crearea de partneriate pentru implementarea
proiectului intre Asociatia Cultural -Educativa ARCANUL USV / Primaria Municipiului
Suceava/Asociatia Culturala „Vatra Satului” / Centrul Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale Suceava.

460.000

Buget local
Fonduri private

Anual

iul.20

Primaria Municipiului Suceava

Realizarea unui traseu de transport public tip
„Autobuz Turistic”

Interventia consta in crearea unui traseu de transport public care sa lege principalele
destinatii turistice ale Municipiului Suceava
(Proiect extras din PMUD)

9.200

Buget local

Estimat 2021/ iunie-dupa livrarea autobuzelor electrice, in cadrul
proiectului "Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul
Suceava"

Primaria Municipiului Suceava

Promovarea produselor traditionale locale

Promovarea pietei/produselor traditionale locale prin intermediul operatorilor din turism.
Crearea unui parteneriat cu operatori de turism si cu producatori locali in vederea
promovarii produselor locale.

92.000

Buget local

"Targ de Paste in Bucovina" , "Targ de Sanzaiene", "Targ de Craciun in
Bucovina"

Primaria Municipiului Suceava

Cunoasterea si promovarea obiceiurilor si
traditiilor din Bucovina

Proiectul va avea in vedere: valorificarea obiceiurilor si traditiilor populare in creatii
proprii ale copiilor; prezentarea principalelor tipuri de mestesuguri populare traditionale
practicate in decursul timpului; descoperirea si atragerea in proiect a unui numar cat mai
mare de copii si cadre didactice, cu evidentierea si promovarea unor lucrari; realizarea
unei expozitii -concurs cu obiecte de arta populara realizate de elevi; cultivarea interesului
si dragostei fata de obiceiurile si traditiile romanilor si perpetuarea lor; realizarea unui
46.000
schimb de experient ӑ intre unitӑtile de invӑtӑmant din judet si posibil, din tarӑ .
Promotorul proiectului: scoala gimnaziala nr. 3. Parteneri in cadrul proiectului: Primaria
Suceava, Inspectoratul scolar Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Muzeul etnografic Hanul
Domnesc Suceava, Muzeul Satului Bucovinean, unitati scolare gimnaziale din Municipiul
Suceava

Buget local
Fonduri private

Cu ocazia Zilelor Sucevei 2019 s-a realizat la Hanul Domnesc festivalul "Ia
Bucovina"

Primaria Municipiului Suceava

Punerea in valoare a tinutului Bucovinei

Implementarea unui proiect transfrontalier de punere in valoare a tinutului Bucovinei,
inclusiv a municipiului Suceava (zona medievala) prin realizarea unui parteneriat cu orasele
556.600
Cernauti (Ucraina) si Soroca (Moldova) in vederea crearii de trasee tematice care sa
realizeze conexiunea intre cetatile medievale.

Programul de
cooperare
transfronta liera
Romania – MoldovaUcraina

Proiecte depuse in anul 2018 - in evaluare

Primaria Municipiului Suceava

Promovarea Municipiului Suceava capitala a
Bucovinei

Promovarea Municipiului Suceava prin: crearea de harti cu localizarea punctelor de interes
/ realizarea de puncte de informare interactive / crearea unei platforme de promovare a
municipiului Suceava, realizarea unui sistem integrat de ghidare si orientare a turistilor
prin amplasarea in punctele cheie ale orasului a hartilor-panou si prin instalarea
indicatoarelor de strazi cu indicarea directie si a denumirii strazii.

239.200

Buget local

Contract semnat

Primaria Municipiului Suceava

Elaborare Strategie de Dezvoltare a Turismului Elaborarea unei strategii de dezvoltare a municipiului Suceava ca destinatie turistica.

147.200

Buget local
Buget central

In curs de realizare

Primaria Municipiului Suceava

Crearea si promovarea unui brand turistic
local, integrat brandului Bucovina

Elaborarea unui studiu de specialitate care sa evalueze optiunile / actiunile necesare
pentru identificarea si promovarea unui brad turistic local.

92.000

Buget local

In curs de realizare

Primaria Municipiului Suceava

Crearea de circuite turistice tematice

Proiectul are in vedere crearea de circuite tematice intre anumite zone din oras

46.000

Buget local

In curs de realizare

DEZVOLTAREA PARCULUI DE TURISM ACTIV
“DEALU NEGRU”

Cresterea competitivitatii si atractivitatii statiunii turistice Vatra Dornei prin dezvoltarea
Parcului de turism activ Dealu Negru.
Conectarea partiilor existente si crearea unui domeniu schiabil integrat de tip Ski Parc :
Partie Parc-1400m, partie Dealu Negru - 3000 m si Dealu Negru 1- 400 m, Partie Veverita780 m
Construire si amenajare a unor trasee si piste de schi
Asigurarea infrastructurii pentru producerea zapezii artificiale
Asigurarea infrastructurii pentru iluminat nocturn
Amenajarea unei pasarele pietonale cu covor sintetic
Amenajarea partiilor de sanie
Crearea si amenajarea traseelor pentru cicloturism
Dezvoltarea traseelor existente de tip mountain bike, downhill si crearea Bike Park-ului
Dealu Negru in proximitatea partiilor de schi pentru a putea fi utilizat transportul pe cablu
dedicat acestora
Amenajarea traseelor turistice existente in cadrul Parcului de Turism Activ Dealu Negru
Promovarea Parcului de Turism Activ Dealu Negru

55.200.000

POR 2014-2020,
MINISTERUL
TURISMULUI,
bugetul local

Primaria Municipiului Suceava

Suceava

Vatra Dornei

Primaria Municipiului Suceava
Partener: DTS Suceava
Organizatia Salvati Copiii filiala
Suceava.

Primaria Municipiului Vatra
Dornei

Pentru secțiunea ”MĂRIREA DOMENIULUI SCHIABIL DIN STAȚIUNEA
VATRA DORNEI” la nivelul anului 2020, s-au întocmit studiul totpografic,
sudiul geotehnic, urmând ca până la finalul lunii iulie să fie finalizat și
Studiul de Fezabilitatea, pentru a fi înaintat Directiei de Turism din cadrul
ministerului de resort.
Bugetul estimat la această dată este de aproximativ 20 mil Euro.

Suceava

Constructie pod peste raul Moldova, care va
face legatura dintre piscina, bazine si partie,
orasul Gura Humorului

Construirea unui pod peste raul Moldova, in vederea imbunatatirii accesului locuitorilor si
turistilor in zona;
Protectia mediului inconjurator prin reducerea consumului de carburanti si emisiilor de
poluanti;
Oferirea unei infrastructuri de transport care sa contribuie la incurajarea si dezvoltarea
turismului

2.556.000

POR 2014-2020

Reabilitarea Taberei Balada din zona de
agrement a orasului Gura Humorului

Reablitarea Taberei Balada in vederea imbunatatirii nivelului de trai a locuitorilor Gura
Humorului prin facilitarea dezvoltarii si diversificarii activitatilor economice;

2.250.000

POR 2014-2020

Lipsă fonduri

POR 2014-2020

Acest obiectiv face parte din proiectul integrat cu titlul: „Îmbunătățirea calității vieții în orașul Gura
Humorului, județul Suceava”, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici si mijlocii, Prioritatea
de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1.: Îmbunătățirea calității vieții populației
în orașele mici și mijlocii din Romania; Bugetul obiectivului: 7.635.046,34 lei Data începerii implementării:
23.09.2019 ; Durata proiectului: 45 luni

Ministerul
Turismului

Lipsă fonduri

Realizare Centru Cultural Multifunctional prin
extinderea si modernizarea cladirilor
existente pe strada Sfantul Gavril, nr. 10-1214, Oras Gura Humorului, Judet Suceava

Gura
Humorului

Primaria Orasului Gura
Humorului
Realizare Aqua Park, orasul Gura Humorului

Campulung
Moldovenesc

Primaria Municipiului
Campulung Moldovenesc

Realizarea unui centru cultural in vederea cresterii nivelului de trai prin imbunatatirea
cadrului de desfasurare a unor evenimente culturale importante in viata locuitorilor si prin
imbunatatirea infrastructurii culturale;

4.400.000

Crearea unui Aqua Park in orasul Gura Humorului va determina imbunatatirea situatiei
sociale si economice a locuitorilor;
Crearea de noi produse si servicii care vor genera locuri de munca;
Oferirea unei infrastructuri de turism care sa contribuie la incurajarea si dezvoltarea
23.000.000
turismului pe termen lung al zonei;
Diversificarea ofertei de servicii turistice care va duce la cresterea gradului de multumire a
turistilor;

Lipsă fonduri

A fost semnat Contractul de finantare nr. 4787/23.09.2019. Proiectul se
află în curs de implementare. Este în desfășurare procedura de achiziție
publică pentru proiectare, asistență tehnică și execuție lucrari și se află
în faza de evaluare oferte în SICAP.

Realizare partie de schi artificiala - schi pe
timp de vara, sanie-tobogan si tubing, orasul
Gura Humorului

Realizarea unei partii de schi artificiala in orasul Gura Humorului va determina
imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor;
Crearea de noi produse si servicii care vor genera locuri de munca;
11.500.000
Oferirea unei infrastructuri de turism care sa contribuie la incurajarea si dezvoltarea
turismului pe termen lung al zonei;
Diversificarea ofertei de servicii turistice care va duce la cresterea gradului de multumire a
turistilor;

Ministerul
Turismului

Lipsă fonduri

Exploatarea apelor minerale in scop
turistic/medical

Se vor utiliza resursele in mod eficient si durabil;
Se vor crea noi produse si servicii care vor genera crestere economica si noi locuri de
munca;

4.400.000

Credite bancare,
fonduri
nerambursabile,
bugetul de stat

Lipsă fonduri

Reabilitare si modernizare drum de interes
local Izvoru Alb-partia de schi, de la km 2+000
la km 5+000, Municipiul Campulung
Moldovenesc

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement la nivelul Municipiului Campulung
Moldovenesc

7.919.320

POR 2014-2020
Buget local, alte
surse

Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvoru Alb-partia de schi, de la km 2+000 la km 5+000,
Municipiul Campulung Moldovenesc

DALI elaborat și aprobat; contractat lucrari proiectare și execuție - din
bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc - REALIZAT 90%

Reabilitarea infrastructurii turistice "VILA
OBCIOARA", in scopul punerii in valoare a
potentialului turistic

Dezvoltarea infrastructurii turistice de cazare si de agrement in Municipiul Campulung
Moldovenesc

1.792.191

POR 2014-2020
Buget local, alte
surse

Reabilitarea infrastructurii turistice "VILA OBCIOARA", in scopul punerii in valoare a potentialului turistic

Fisa de proiect

Reabilitarea infrastructurii turistice "Vila
Botnaras" si vila turistica "Montana", in scopul
punerii in valoare a potentialului turistic

Dezvoltarea infrastructurii turistice de cazare si de agrement in Municipiul Campulung
Moldovenesc

7.594.071

POR 2014-2020
Buget local, alte
surse

Reabilitarea infrastructurii turistice "Vila Botnaras" si vila turistica "Montana", in scopul punerii in valoare a
Fisa de proiect
potentialului turistic

Dezvoltarea infrastructurii turistice de
agrement la nivelul Municipiului Campulung
Moldovenesc

Partii de schii omologate si transport pe cablu in masivul Rarau cu conexiune la trupul
intravilan Raru (transon II)

74.891.000

POR 2014-2020
Buget local,
Ministerul
turismului

Partii de schii omologate si transport pe cablu in masivul Rarau cu conexiune la trupul intravilan Rarau
(transon II); Dată estimată începere proiect - 2019; Durată implementare: 24 luni

DALI elaborat și aprobat; contractat lucrari proiectare și execuție semnat;
lipsă finanțare (obiectiv cuprins în Programului naţional de dezvoltare a
turismului "SCHI ÎN ROMÂNIA", aprobat de Parlamentul României prin
Legea Nr. 526 din 11 decembrie 2003)

Promovarea si comercializarea produselor
locale prin infiintarea si dezvoltarea de lanturi
Dezvoltarea turismului si promovarea traditiilor, obiceiurilor si gastronomiei locale
locale de aprovizionare si de retele de
desfacere care sa conecteze producatorii si
consumatorii

1.000.000

POR 2014-2020
Buget local, alte
surse

Promovarea si comercializarea produselor locale prin infiintarea si dezvoltarea de lanturi locale de
aprovizionare si de retele de desfacere care sa conecteze producatorii si consumatorii

Fisa de proiect

Construire complex sportiv (centru de
agrement multifunctional si patinoar) in
municipiul Campulung Moldovenesc, judetul
Suceava

Dezvoltarea infrastructurii turistice de cazare si de agrement in Municipiul Campulung
Moldovenesc

21.360.000

POR 2014-2020
Buget local, alte
surse

Construire complex sportiv (centru de agrement multifunctional si patinoar) in municipiul Campulung
Moldovenesc, judetul Suceava

SF elaborat, depus la CNI

Promovarea produselor si serviciilor prin
intermediul site-urilor de prezentare a
activitatilor si serviciilor oferite

Promovarea produselor si serviciilor prin intermediul site-urilor de prezentare a activitatilor
si serviciilor oferite
- elaborarea de branduri locale pentru destinatiile turistice;
- crearea si promovarea unor oferte de produse/programe turistice integrate;
- dezvoltarea platformelor on-line de promovare a destinatiilor turistice si utilizarea
8.000.000
retelelor sociale in promovarea turistica;
- elaborarea, editarea si promovarea materialelor promotionale (ghiduri turistice, spoturi,
harti turistice, aplicatii pentru tehnologiile mobile cu informatii referitoare la destinatiile
turistice din Regiunea Nord-Est).

POR 2014-2020;
Buget local, alte
surse

Promovarea produselor si serviciilor prin intermediul site-urilor de prezentare a activitatilor si serviciilor
oferite

FISĂ PROIECT

Cresterea promovabilitatii si a ratei de
vizitare a Municipiului Campulung
Moldovenesc, statiune turistica de interes
national

Promovarea si atragerea investitorilor in Municipiul Campulung Moldovenesc

POR 2014-2020;
Buget local, alte
surse

Cresterea promovabilitatii si a ratei de vizitare a Municipiului Campulung Moldovenesc, statiune turistica
de interes national

FISĂ PROIECT

200.000

1.Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea si modernizarea spatiilor verzi
Pentru valorificarea eficienta a potentialul turistic de care dispune Campulung Moldovenesc
acesta isi propune urmatoarele:
- Obtinerea de catre structurile de cazare turistica a „etichetelor verzi” in vederea
adoptarii de diverse practici „verzi” (mancare locala organica, folosirea surselor de energie
regenerabile, reciclare etc);
Imbunatatirea mediului urban prin amenajare
- implementarea de campanii de ecologizare a arealelor turistice;
1.500.000
si modernizare spatii verzi - statiunea turistica
- dezvoltarea activitatilor de educatie ecologica in raport cu efectele distrugerilor mediului
Campulung Moldovenesc
inconjurator asupra atractivitatii destinatiilor turistice;
- protejarea, reabilitarea si dezvoltarea creativa a peisajelor culturale Realizarea
obiectivului va conduce la dezvoltarea intregii regiunii ca si destinatie turistica

POR 2014-2020
Buget local, alte
surse

Imbunatatirea mediului urban prin amenajare si modernizare spatii verzi - statiunea turistica Campulung
Moldovenesc

FISĂ PROIECT

12.283.467

POR 2014-2020;
BUGET LOCAL

Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul Arta Lemnului din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud.
Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural

DALI elaborat și aprobat; contract de finanțare nr. 1575/08.03.2018; COD
SMIS 116602; în implementare, stadiul 60%

55.200.000

POR 2014-2020,
axa 1

2.Implementarea proiectului va sustine dezvoltarea unui turism durabil in aria protejata,
menit sa respecte integritatea peisajelor naturale.
Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul Arta
Lemnului din Municipiul Câmpulung
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Moldovenesc, jud. Suceava, în scopul
conservării, protejării și promovării
patrimoniului cultural
Infiintarea Parcului Tehnologic East European
Border Tech Park Siret (domenii de cercetare
si transfer tehnologic: turism si IT)

Siret

Solca

Primaria Orasului Siret

Infiintarea unui parc tehnologic si stiintific care sa faciliteze dezvoltarea de produse in
domeniul turistic in vederea realizarii transferului tehnologic
– Scrisoarea de intentie a fost aprobata de catre ADR NE Piatra Neamt, urmeaza depunerea
cererii de finantare

Reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii culturale din zona Siret (Romania) –
Reabilitarea, modernizarea si dotarea
Hliboca (Ucraina)
4.600.000
infrastructurii culturale din zona Siret – Hliboca (Proiect aflat in stadiu de nota conceptuala, urmeaza a se depunere cererea de finantare la
data lansarii ghidurilor specifice)

Programul
Operational
Comun RomaniaUcraina 2014-2020

Revitalizarea Zonei de Agrement Urbane din
Revitalizare teren degradat pe faleza raului Siret si infiintarea a aprox. 17.000 mp de spatiu
9.766.762
Zona Lacului de Acumulare Siret-Rogojesti, din verde amenajat si modernizat
orasul Siret, jud.Suceava
(contract de finantare semnat prin POR 2014-2020: nr. 543/09.10.2017)

POR 2014-2020,
axa 5.2

Revitalizare teren degradat din strada
Sucevei, oras Siret, judetul Suceava

Revitalizare teren degradat pe strada Sucevei (Gradina de vara a orasului Siret) si
infiintarea a aprox. 5.000 mp de spatiu verde amenajat si modernizat
(contract de finantare semnat prin POR 2014-2020: nr. 544/09.10.2017)

574.361

POR 2014-2020,
axa 5.2

Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea
infrastructurii de turism

Amenajare zona de agrement, spatiu verde, impadurire, in Parcul Balnear, Central

2.000.000

Buget local,
Fonduri europene

Restaurarea si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural religios din orasul Solca

Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea Bisericii fostei Manastiri Solca, cu
hramul SF Apostoli "Petru si Pavel"-monument istoric

65.000.000

Fonduri europene

1.796.811

Fonduri europene
Programul
National de
Constructii de
Interes Public sau
social,Subprogramu
l "Asezaminte
Culturale"

S-a modernizat locul de joacă din parcul central, prin achiziţionarea unui complex
de joacă cu tobogane, in suma de 60075,96 lei, din bugetul local

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si
dotarea asezamantului cultural din localitatea
Solca, judetul Suceava

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura "Victor Vasilescu" Solca

Promovarea turismului in orasul Solca

Promovarea potentialului turistic al orasului prin realizarea de materiale publicitare brosuri, pliante, CD-uri, clipuri publicitare, banere.
Cresterea vizibilitatii obiectivelor turistice in orasul Solca, prin amplasarea de panouri de
informare/promovare

1.000.000

Fonduri europene

Pentru promovarea oraşului s-a actualizat pagina de facebook a Primăriei oraşului
Solca; s-au organizat evenimentele culturale: "Ziua Eroilor - Înălţarea Domnului",
14 - 16 octombrie "Serbările Toamnei", 1 Decembrie - ziua Naţională a româniei, 27
decembrie - "Crăciun la Solca" şi s-a implementat Proiectul "Promovarea
conectivităţii la internet în comunităţile locale - WIFI4EU, in orasul Solca, judetul
Suceava" - In data de 20.06.2019 s-a semnat acordul de grant cu INEA delegată de
Comisia Europeana. Valoarea grantului - cupon 15000 euro. In cadrul proiectului sau instalat reţele WIFI gratuit la Liceul Tehnologic Solca, in Parcul central si la
sediul Primariei

Primaria Municipiului Vaslui
Consiliul Judetean Vaslui

Reabilitarea si modernizarea Muzeului
Judetean "Stefan cel Mare" din Municipiul
Vaslui

Proiectul prevede reabilitarea si extinderea spatiilor in care functioneaza Muzeul Judetean
"Stefan cel Mare", realizarea de dotari si achizitia de echipamente (de climatizare, de
securitate, etc.), de vitrine si standuri de expunere, reorganizarea expozitiei de baza,
infiintarea Muzeului Colectiilor, amenajarea de spatii de parcare, promovarea institutiei,
etc.

̴2.365.000

Bugetul CJ Vaslui

Proiect realizat

Primaria Municipiului Vaslui
UAT din Republica Moldova

Promovarea patrimoniului cultural si turistic
din zona transfrontaliera romanomoldoveneasca

Proiectul prevede intreprinderea unor masuri comune de promovare a patrimoniului
cultural material si imaterial, precum si a potentialului turistic din zona transfrontaliera,
prin organizarea unor evenimente culturale de amploare si a unui targ transfrontalier de
turism si produse locale.

460.000

POC RO-MD 20142020, PI 2.1

Primaria Orasului Solca

TITLUL PROIECTULUI - "Ruta culturală Vaslui – Cahul - promovarea patrimoniului cultural material și
imaterial în regiunea Prutului de jos" ; BUGETUL ESTIMAT AL PROIECTULUI - 1.491.270,80 euro; DURATA Se are în vedere identificarea unei noi surse de finanțare
ESTIMATA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI - 24 de luni de la semnarea contractului de finantare

Vaslui

Primaria Municipiului Vaslui

Barlad

Reconversia unui teren degradat din zona
Copou in zona verde si de agrement

Transformarea zonei degradate/nefunctionale a parcului Copou (fostele sere) in suprafata
acoperita cu vegetatie ceea ce va conduce la cresterea spatiului verde/cap de locuitor la
nivelul Municipiului Vaslui;cresterea calitativa , la standarde europene, aansamblului
conditiilor de petrecere a timpului liber intr-un mediu sanatos si curat; ridicarea nivelului
de confort al populatiei cu influenta benefica asupra sanatatii publice;scaderea
sedentarismului mai ales in cazul copiilor care prefera televizorul si calculatorul in
schimbul plimbarilor in aer liber;contracararea poluarii si presiunii antropice in municipiul
Vaslui ca urmare a crelterii necontrolate a parcului auto, intensitatii transportului public,
lipsa tehnologiilor de prelucrare a deseurilor, etc;crearea de spatii publice atractive,
imbogatite de plantatii ornamentale, in scopul imbunatatirii imaginii orasului
Vaslui;generarea de beneficii sociale precum amenajarea unui spatiu unde oamenii
interactioneaza in afara locuintelor pentru activitati precum festivale, concerte si
altele;echilibrarea ecosistemului prin cresterea ionilor negativi de oxigen la metrul cub de
aer;diminuarea efectului de sera prin absorbtia de CO2 si eliminarea de
oxigen;regularizarea temperaturii diurne in municipiul Vaslui, care, asociate cu seceta din
timpul verii, poate atinge 70°C la nivelul solului;imbunatatirea aerului citadin la nivelul
orasului Vaslui prin umidificarea acestuia pe baza apei extrase din solul suprafetei parcului
Copou reconvertita in spatiu verde;implementarea natiunii de “play gardens” in municipiul
Vaslui; constituirea unui liant peisagistic intre diferitele stiluri arhitectonice ale
constructiilor din imediata proximitate a Parcului Copou;redarea municipiului Vaslui a
specificului de oras “inecat” in vegetatie in care urbanul evolueaza in echilibru cu natura,
constituind un element esential in gestionarea expansiunii urbane necontrolate care ar
putea afecta negativ imaginea municipiului.

TITLUL PROIECTULUI -"Reconversia unui teren degradat din zona
Copou în zona verde si de agrement"

14,271,546.31
lei

POR 2014-2020, AP Contractul de de finanțare pentru acest proiect a fost
4, OS 4.2
semnat pe 11.05.2020,

perioada de implementare este până pe data de 31.03.2023.

Reabilitarea infrastructurii Gradinii Publice, pe parcursul a 36 luni, in vederea dezvoltarii
posibilitatilor de
petrecere a timpului liber atat in randul localnicilor cat si a turistilor

10.221.353,84

Fonduri europene/
guvernamentale

Amenajarea in scop turistic a Lacului Prodana -

Cresterea atractivitatii turistice a municipiului Barlad prin dezvoltarea infrastructurii de
agrement.
Diversificarea posibilitatilor de petrecere a timpului liber, atat pentru locuitorii
municipiului Barlad, cat si pentru turisti;

25.000.000

Fonduri europene/ Municipiul Bârlad se afla in etapa de identificare a unor surse de finanțare privind dezvoltarea
guvernamentale
infrastructurii de agrement si petrecere a timpului liber.

La nivelul anilor 2019 și 2020 s-au efectuat din bugetul local urmatoarele
lucrări de intreținere si reparații: alei asfaltate în suprafaţă de 1749 mp,
amenajarea a 3 foişoare şi 3 grătare pentru picnic, amplasarea a 20 bănci
și 20 coşuri de gunoi, plantarea a 200 de fire de trandafiri, reparații
ponton, hidranţi şi cişmea apă, amenajare poartă intrare din lemn masiv
la o valoare totală aproximativă de 434.500 lei.

Promovarea patrimoniului cultural local la
nivel de regiune/ tara

Includerea in rute culturale tematice a obiectivelor culturale (Muzeul Vasile Parvan,
Planetariul si Observatorul Astronomic al Muzeului Vasile Parvan, Teatrul Victor Ion Popa,
Pavilionul Marcel Guguianu, Centrul Cultural Mihai Eminescu)

Fonduri
europene/
guvernamentale

Nedemarat

Nedemarat

Reabilitarea cladirilor de patrimoniu

Reabilitarea cladirilor de patrimoniu existente.
Finalizarea lucrarilor de reabilitare a cladirii Muzeului Municipal.

46.000.000

-

-

Construirea unei Case de Cultura (sala de
spectacole, sala de vernisaje, sala de
expozitie)

Construirea unei cladiri cu destinatie Casa de Cultura care sa cuprinda o sala de spectacole,
13.800.000
sala de vernisaje, sala de expozitie

-

-

Dezvoltarea turismului in Municipiul Husi prin
crearea de evenimente culturale si de afaceri

Crearea unui centru Multifunctional (cultural si de afaceri) prin reabilitarea fostului Cinema
Dacia
9.200.000
Crererea de festivaluri care au ca scop promovarea patrimoniului cultural si istoric in zona
transfrontaliera (festival de teatru, festival de film,festival folcloric, festival al vinului)
Organizarea de evenimente de afaceri pentru micii intreprinzatori din zona de frontiera

-

-

Titlul proiectului: "Reabilitare Gradina Publica". Bugetul estimativ este de 10.221.353,84 lei.
Durata proiectului este de 36 de luni. Data estimativa de incepere a implementarii proiectului
depinde de data semnarii contractului de finantare.

Primaria Municipiului Barlad

Centru de spiritualitate in colaborare cu
comunitatea crestina
Centrul de informare turistica

Centru de afaceri si evenimente
Harti pliante cu obiective turistice si caile de
acces
Primaria Municipiului Husi

Obiectivul de investitii "Reabilitare Gradina Publica" face parte din
proiectul cu titlul "Imbunatatirea serviciilor sociale, educationale si
recreative in Municipiul Barlad", proiect ce a fost depus in cadrul Axei
Priorire 13, Prioritatea de investitii 9B, Obiectivul specific 13.1
Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii, pe data
de 30.08.2018. Pentru acest obiectiv a fost întocmită documentația
tehnico-economică la nivel de Documentatie de avizare a lucrarilor de
investitii (DALI). În data de 06.08.2019 am fost informati prin adresa
20698/OI asupra faptului că proiectul nu se incadreaza in alocarea
apelului si a fost inclus in lista rezervă, iar în data de 28.01.2020, prin
adresa nr. 2177/OI/28.01.2020 Agenţia pentru Dezvoltare Regională ne-a
informat că, urmare a suplimentării alocării financiare, va fi reluat
procesul de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii,
precum şi cel de evaluare tehnică şi financiară.

Reabilitare Gradina Publica

Vaslui

Husi

servicii elaborare PT și asitență tehnică- A fost demarată achiziția,
urmează ulterior semnării contractului să fie demarată realizarea
proiectului tehnic.

Amplasare de panouri publicitare cu
obiectivele turistice

Infiintarea unui Centru de spiritualitate in colaborare cu comunitatea creştina prin
bunavoinţa Bisericii Catolice Naşterea Fecioarei Maria care poate pune la dispozitie o
cladire P + 1
Infiinţarea unui Centru de Informare Turistica pe raza municipiului Huşi (casa de lemn
amplasata in centrul municipiului care poate funcţiona ca centru de informare turistica dar
şi ca centru expoziţional cu vanzare pentru artizanii locali)
Construirea unei cladiri destinate functionarii unui centrude afaceri si evenimente care sa
curpinda Sali de conferinte, sali de sedinte, birouri, spatii de protocol, parcare
Realizarea si editarea unei harti de informare a Husiului care sa cuprinda toate obiectivele
turistice si caile de acces catre aceste obiective. Aceste harti pot cuprinde si centrele de
cazare si alimentatie publica.
Realizarea si amplasarea in punctele de intrare / iesire ale Municipiului Husi si la primarie a
panourilor de orientare catre obiectivele turistice ale Husiului

Fonduri europene/
Fonduri
guvernamentale/
Fonduri locale/
Sponsorizari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Centrul de primire a turistilor

Consiliul Judetean Bacau

Primaria Municipiului Bacau
Consiliul Judetean Bacau

Consiliul Judetean Botosani,
Directia Judeteana pentru
Cultura si Patrimoniul National
Botosani

-

-

-

Construirea şi amenajarea unui centru de agrement care sa cuprinda centre Spa, wellness,
fitness, sali pentru practicarea diverselor sporturi in interior

Spatii de joaca pentru copii in aer liber şi
acoperite – centru de recreere pentru copii –
atat pentru comunitate, cat si pentru turisti

Construirea şi amenajarea unui centru de joaca şi recreere pentru copii destinat atat
turiştilor, cat şi comunitaţii locale, funcţional in orice anotimp

-

-

Dezvoltarea si promovarea zonei viticole Husi

Crearea premisei unei dezvoltari durabile prin promovarea resurselor existente, resurse
care au facut in trecut cunoscuta zona Huşi „oraşul dintre vii”, „zghihara”

-

-

Crearea unui centru in care producatorii locali şi nu numai işi pot prezenta produsele

-

-

Infiintarea unui festival de vinuri la Husi cu manifestare anuala

-

Achiziție DTAC +PTh
Fază verificări de calitate și
depunere pentru autorizație de construcție

Construire Baza Salvamont in Slanic Moldova,
Jud. Bacau

Asigurarea conditiilor de acreditare ANSMR;
Asigurarea salvarii turistilor accidentati in munti pe raza judetului Bacau

2.300.000

FEDR

Decembrie 2021

Parc de Aventura

Folosirea instalatiei de telescaun a Partiei de Schi Nemira pe toata perioada anului (si in
afara sezonului de iarna)

1.500.000

FEDR

Iulie 2021

Punerea la dispoziție a terenului necesar de către U.A.T. Slănic Moldova

ALPINE COASTER (sanii pe sine)

Realizarea unei instalatii de sanii pe sine, in vecinatatea partiei de schi; Exploatarea
instalatiei de telescaun si pe perioada sezonului de vara, in vederea cresterii numarului de
turisti.

7.000.000

FEDR

Nu exista

Nu exista

Dezvoltarea si consolidarea turismului in
Judetul Bacau prin promovarea potentialului
turistic (aplicatie portal on-line "turist prin
Bacau ")

Potentialul turistic al judetului Bacau

460.000

FEDR

Circuit turistic pe Lacul Bacau II - Serbanesti

Cresterea gradului de atragere a turistilor, cu o facilitate unica in Regiunea Nord-Est
OS1: Dezvoltarea infrastructurii turistice LAC II- sERBaNEsTI
OS2: Promovarea durabila in Regiunea Nord-Est a circuitului turistic LAC II – Serbanesti
OS3: Valorificarea patrimoniului natural si antropic

12.000.000

FEDR

U.A.T. Municipiul Bacău urmează să actualizeze Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada
2021-2027. Se va reanaliza, împreună cu Consiliul Județean Bacău, oportunitatea acestui proiect și se va
depune în perioada de finanțare 2021-2027.

Reabilitarea, restaurarea si valorificarea
durabila a Muzeului Judetean Botosani

Promovarea turismului cultural prin punerea in valoare a patrimoniului muzeal al judetului

31.403.000

Compania
Naţională de
Investiţii

Execuție 3,6 ani

Reabilitare si modernizare Amfiteatru la
Centrul de Studii Mihai Eminescu si crearea
unui punct de informare turistica in comuna
M. Eminescu

Imbunatatirea infrastructurii de vizitare si informare turistica

460.000

Buget local
Fonduri
nerambursabile

Dotare, modernizare Muzeul "Stefan Luchian"
din Stefanesti

Promovarea turismului cultural prin punerea in valoare a patrimoniului muzeal al judetului

460.000

POC RO-MD 20142020

Reabilitare si valorificare durabila a Muzeului
"George Enescu" Liveni - "Istorie şi muzică,
valori care ne unesc ", în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetătii al
Republicii Moldova, Chişinău

Promovarea turismului cultural prin punerea in valoare a patrimoniului muzeal al judetului

6.282.445

POC RO-MD 20142020

Promovarea multiculturalitatii în zona
geografica Botosani-Republica MoldovaCernauti "Centrul Cultural Transfrontalier
Multietnic" , în parteneriat cu Secţia de
cultură a Primăriei Bălți.

Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric

417.000

POC RO-UA 20142020

Consiliul Judetean Botosani,
Muzeul Judetean Botosani,
Directia Judeteana pentru
Cultura si Patrimoniul National
Botosani

Restaurare Muzeul de Stiinte ale Naturii
Dorohoi

Promovarea turismului cultural prin punerea in valoare a patrimoniului muzeal al judetului

336.101

Consiliul Judetean Botosani
Asociatia Culturala "Nicolae
Iorga "Botosani"

Realizarea unui sistem informatic integrat,
plecand de la evidenta patrimoniala a Casei
Memoriale Nicolae Iorga Botosani, pentru
crearea de spatii alternative expozitionale, in
scopul cresterii atractivitatii muzeului in
randul tinerilor

Promovarea turismului cultural prin cresterea atractivitatii obiectivelor turistice in randul
tinerilor

46.000

Fonduri proprii

Consiliul Judetean Botosani
Primaria Vaculesti

Promovare ansamblul artistic de datini si
obiceiuri ”HORA” Vaculesti

Dezvoltarea turismului rural prin promovarea traditiilor si a obiceiurilor populare

23.000

Fonduri proprii /
parteneriat

Consiliul Judetean Botosani
Primaria Sulita

"Festivalul Crapului" in prima duminica dupa
sarbatoarea religioasa Sf. Maria

Dezvoltarea turismului rural, promovarea traditiilor gastronomice

13800

Buget local
Fonduri Europene

Consiliul Judetean Botosani
Muzeul Judeţean Botoşani
Biblioteca Judeţeană

CJ Botosani

Fonduri europene
Fonduri
guvernamentale
Fonduri locale
Sponsorizari

-

Centrul de agrement

Centru de prezentare şi expunere a
producatorilor de vinuri din zona Husi
Festivalul vinului la Husi

CJ Bacau

Construirea unei cladiri destinate recreerii turiştilor dupa ce au vizitat obiectivele turistice,
un spaţiu de alimentaţie publica – restaurant, cafenea, ceainarie, cofetarie – patisserie etc.
Centrul poate fi format din mai multe incaperi in care se poate servi masa şi unde fiecare
incapere sa aiba un specific local – exemplu: sala istorica unde sunt prezentate
personalitaţile istorice care aparţin Huşiului, machete cu case memoriale; sala culturala
unde sunt prezentate personalitaţile marcante ale culturii romaneşti nascute la Huşi, sala
Huşiul – trecut, prezent şi viitor – unde vor fi expuse fotografii vechi cu Huşiul de alta data,
Huşiul in timpurile de acum, o evoluţie a Huşiului; sala vinului care sa prezinte soiurile
specific huşene, obiecte vechi din tradiţia vinivola, portul şi tradiţiile populare huşene.
Dupa ce turistul viziteaza obiectivele culturale şi istorice ale Huşiului se poate odihni şi
servi masa intr-un ambient placut, incarcat de cultura şi istorie … cu aroma de Huşi. De
asemeni, se pot amenaja locuri de joaca şi supraveghere a copiilor destinate atat turistilor,
cat şi comunitaţii locale.

Fonduri bugetare
prin Programul
National de
Restaurare, 2019,
Ministerul Culturii

Aplicația turistică pentru Județul Bacău

Contractat conform contractului nr 1593-331 din 20.11.2019

Nu exista

În aşteptare /Lista sinteza CNI Promovare investiţie şi depus la
finanţare;
În etapa de aprobare a indicatorilor tehnico-economici

Precontractare

Fondurile vor fi folosite pentru realizarea de ateliere de lucru, festivaluri culturale și sesiuni de informare
pentru evidențierea moștenirii culturale a comunităților etnice, organizarea ”Iarmarocului Comunității” la
Semnare contract de finanţare, în implementare
Bălți, laboratoare de lectură publică, vizionarea de filme despre etniile participante în proiect și, nu în
ultimul rând, înființarea Centrului Cultural Transfrontalier Multietnic de o parte și de alta a graniței.

In curs de elaborare faza PT + DALI

Consiliul Judetean Botosani
(Directia Judeteana pentru
Cultura si Patrimoniul
National Botosani)

Amenajarea unor puncte de observare a
avifaunei (pentru activitatea de birdwatching)
Promovarea ecoturismului prin protejarea si conservarea mediului
(Vlasinesti, Sulita, Stefanesti, Stiubieni,
Hanesti)

46.000

Buget local
Fonduri
nerambursabile

Consiliul Judetean Botosani
Consiliul local Copalau

Vulcanii noroiosi - Copalau amenajare ca
obiectiv turistic

Promovarea ecoturismului prin protejarea si conservarea mediului

92.000

Buget local
Fonduri europene

Consiliul Judeţean Botoşani

Promovarea obiectivelor turistice, traseul
ecumenic monahal Bals-Cosula- VoronaAgrafton (Schit Oneaga - Sihastria Vorona Pestera Sihastrului - Manastirea Vorona)şi a
zonelor de agrement, sportive şi recreative

Promovarea şi dezvoltarea ecoturismului şi a turismului ecumenic

43.197

Buget local

Elaborare hartă turistică a judeţului Botoşani cu marcarea obiectivelor culturale, ecumenice, sportive,
recreative Realizare pliante cu tema "Calendar evenimente - judeţul Botoşani"

Realizare 5.000 buc "Harta turistică a Judeţului Botoşani"
Realizare 500 buc pliante "Calendar evenimente judeţul Botoşani"
Distribuirea materialelor în
scopul promorării turistice a judeţului

Consiliul Judetean Iasi (Directia
Judeteana de Administrare a
Drumurilor si Podurilor Iasi)
Consiliile locale ale UAT-urilor
beneficiare

Amenajarea de cai de circulatie pentru
biciclisti, pe trasee de cicloturism paralel cu
axul drumurilor judetene

Proiectul are ca scop dezvoltarea infrastructurii pentru cicloturism, activitati de navetism
si recreative in judetul Iasi. Obiectivele proiectului sunt cresterea accesibilitatii
persoanelor din mediul urban si peri urban, cresterea sigurantei biciclistilor deja existenti
ce utilizeaza partea carosabila impreuna cu alte autovehicule, reducerea nivelului de
poluare si fluidizarea traficului, in special in zonele urbane.

91.670.000

Fonduri Europene
Structurale si de
Investitii (FEDR)
Surse proprii
Bugetul de stat

Proiectul Regiunea Nord-Est: Axa rutiera strategica 1: Iasi - Suceava are ca rezultat, printre altele:
lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate - 1,744 km

in curs de implementare - in executie lucrari

Consiliul Judetean Iasi, Primaria Sat de vacanta pentru elevi Vascanisi Consiliul Local Ruginoasa
Ruginoasa, judetul Iasi

Reabilitarea si reconstruire tabara pentru elevi Vascani – Ruginoasa, jud. Iasi

2.285.000

Fonduri europene,
fonduri
transfrontaliere,
nu s-a identificat sursa de finantare
fonduri
guvernamentale,
bugete locale

Consiliul Judetean Iasi
Consiliile locale

Modernizarea infrastructurii de transport spre
destinatiile turistice

Realizarea unui traseu rutier care sa lege toate destinatiile turistice din judet.

138.000.000

Bugetul de stat
Bugetul CJ
Fonduri europene

nu s-a identificat sursa de finantare

Consiliul Judetean Iasi

In curtea bunicilor - infiintarea si dezvoltarea
unei retele judetene de agroturism

Dezvoltarea agroturismului in judetul Iasi

230.000

Fonduri europene

nu s-a identificat sursa de finantare

Consiliul Judetean Iasi
Consiliile locale

Turismul pentru natura – dezvoltarea
turismului in natura

Dezvoltarea turismului in natura: turismul de aventura, drumetii, ecoturismul, turismul
ecvestru, pentru cunoasterea mediului natural;
Realizare de trasee turistice marcate

230.000

Fonduri europene
Bugetul CJ
Bugete locale

nu s-a identificat sursa de finantare

Consiliul Judetean Iasi,
Asociatia de Promovare
Turistica - GOLIA

Infiintarea unei scoli de formare pentru Ghid
turistic

Infiintarea la Iasi a unei forme acreditate de perfectionare pentru ocupatia de Ghid turistic

50.000

Fonduri europene,
fonduri
nu s-a identificat sursa de finantare
guvernamentale,
bugete locale

Consiliul Judetean Iasi
Primarii

Invatam turism – calificare /reconversia
profesionala a populatiei din mediul rural
pentru dobandirea de competente specifice
sectorului turistic

Realizarea de cursuri de calificare si reconversie in domeniul turismului.

230.000

Fonduri europene
Bugetul CJ
Bugete locale

nu s-a identificat sursa de finantare

Consiliul judetean Iasi
Primarii

Eticheta verde – program de educare in spirit
eco

Adoptarea de practici ecologice/traditionale in producerea de mancare ecologica pentru
turisti

230.000

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul CJ

nu s-a identificat sursa de finantare

460.000

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul CJ

nu s-a identificat sursa de finantare

5.000.000

Fonduri Europene
Structurale si de
Investitii (FEDR)
EDR
Surse proprii
Bugetele
Consiliilor Locale
Parteneriat public
privat (PPP)

nu s-a identificat sursa de finantare

Consiliul judetean Iasi
Primarii

Consiliul Judetean Iasi;
Directia Judeteana pentru
Cultura, Culte si Patrimoniu
Cultural National;
Consiliile locale ale UAT-urilor
beneficiare;
Agenti economici privati.

Consiliul Judetean Iasi
(ADI EURONEST)

Educatie ecologica – program de educare
pentru protejarea mediului natural

Realizarea de activitati de educatie ecologica pentru protejarea mediului natural, pentru
cresterea atractivitatii turistice.

Program de amenajare a siturilor naturale si
antropice cu potential turistic

Scopul proiectului se refera la valorificarea siturilor naturale si antropice cu potential
turistic din judetul Iasi. Obiectivele specifice presupun masuri de amenajare
corespunzatoare a siturilor, precum si imbogatirea ofertei turistice si de agrement.
Justificare (probleme abordate):
Atat siturile naturale cat si cele antropice de pe teritoriul judetului sunt insuficient
marcate pentru a imbogati experienta de vizitare in judet si pentru a exploata la maxim
potentialul lor. Mai mult decat atat, o parte a acestora sunt fie neamenajate, fie nu detin
dotari corespunzatoare derularii de activitati de turism/agrement, ceea ce face dificila
valorificarea lor economica si duce la pierderi de potential. Pachetul de proiecte
contribuie la corectarea acestor neajunsuri prin instalarea de panouri de informare si
orientare, precum si prin amenajarea locatiilor cu mobilier, echipament cu functiuni de
agrement, parcari sau zone de loisir. Alaturi de proiectele de refacere a infrastructurii
rutiere si alte masuri de promovare a turismului, proiectele vor contribui la diversificarea
ofertei de turism si agrement, la cresterea calitatii si, totodata, la dezvoltarea activitatii
economice la nivel local, prin crearea de locuri de munca.

Vatra Moldoveana

Proiectul presupune reunirea, intr-un spatiu unitar, in aer liber, a unor locuinte traditionale
din toate judetele Regiunii Nord-Est, inclusiv din Republica Moldova. Complexul va integra,
pe langa zona de muzeu in aer liber, si alte functionalitati, precum:
*vatra satului (zona centrala a sitului care va gazdui evenimente culturalartistice),
* targul satului (piata agro-alimentara in care producatorii locali sa-si poata vinde, in
conditii igienico-sanitare adecvate, produsele traditionale, in standuri cu o identitate
22.000.000
vizuala bine conturata),
* claca satului (un spatiu in care mestesugari si artizani locali isi vor putea practica
tehnicile stravechi interactionand cu vizitatorii),
*o zona hi-tech cu elemente de realitate virtuala (care va asigura reproducerea unor scene
din viata traditionala a satenilor si interactiunea directa a vizitatorilor cu mediul satesc si
satenii) si alte elemente care faceau parte din viata cotidiana a unui sat autentic romanesc.

POC Romania –
Republica Moldova
2014-2020, POR
2014-2020, fonduri nu s-a identificat sursa de finantare
nationale, fonduri
ale Comisiei
Europene

Consiliul Judetean Iasi,
Primariile si Consiliile Locale
Cucuteni, Citnari, Hirlau,
Directia Judeteana pentru
Cultura, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza

Consiliul Judetean Iasi;
Directia Judeteana pentru
Cultura, Culte si Patrimoniu
Cultural National;
Consiliile locale ale UAT-urilor
beneficiare;
Proprietarii siturilor de
patrimoniu.
Agenti economici privati

Fonduri europene,
fonduri
nu s-a identificat sursa de finantare
guvernamentale,
bugete locale

Dezvoltarea Axei turistice si culturale:
Cucuteni – Cotnari - Hirlau

Reabilitarea si conservarea obiectivelor turistice din neolitic (Cucuteni) – epoca antica
(cetatea de la Cotnari) – evul mediu (curtea domneasca si biserica din Hirlau)

Program de reabilitare, conservare si
valorificare a obiectivelor de patrimoniu

Scopul programului este acela de a valorifica din punct de vedere cultural si economic
siturile de patrimoniu si de a stopa degradarea acestora. Obiectivele specifice se refera la
reabilitarea obiectivelor de patrimoniu si integrarea lor in programe culturale, turistice si
de agrement.
In judetul Iasi exista un numar ridicat de obiective de patrimoniu, atat in mediul urban cat
si in cel rural. Majoritatea sunt insa nevalorificate si foarte putin cunoscute, situandu-se in
afara circuitelor turistice, aflandu-se intr-o stare necorespunzatoare si in locatii prea putin
accesibile. Aceste deficiente fac dificila si ineficienta promovarea lor turistica si conduc la
pierderea oportunitatilor de valorificare, perpetuand problemele structurale.
45.000.000
Pachetul de proiecte este menit sa corecteze aceste deficiente si sa reintroduca in circuitul
economic si sa valorifice cultural obiectivele de patrimoniu vizate, intr-o actiune integrata
si coerenta, in paralel cu refacerea infrastructurii de acces si cu masuri specifice de
promovare a activitatilor de promovare a culturii, turismului si de diversificare a
activitatilor de agrement la nivelul judetului.
Proiectele vor contribui, totodata, la revitalizarea zonelor in care se situeaza respectivele
obiective, la crearea de noi locuri de munca, atat pe perioada de executie cat mai ales
dupa finalizare, prin oportunitati de dezvoltare a serviciilor conexe si a domeniilor
traditionale.

Fonduri Europene
Structurale si de
Investitii (FEDR,
inclusiv prin
programul de
cooperare
transfrontaliera,
FSE)
Ministerul Culturii
Surse proprii
Bugetele
Consiliilor Locale
Parteneriat public
privat (PPP)

2.285.000

Reabilitarea, conservarea si valorificarea obiectivelor de patrimoniu se realizeaza prin urmatoarele
proiecte: 1. RESTAURAREA MUZEULUI SFANTUL IERARH DOSOFTEI MITROPOLITUL , IASI ”, cod SMIS 116509 contract de finantare semnat, valoare proiect 3,670,469.46 lei, durata de implementare 23 luni.
2. RESTAURAREA MUZEULUI "VASILE POGOR" IASI, cod SMIS 116511 - contract de finantare semnat, valoare
proiect 6.525.336,00 lei, durata de implementare 35 luni.
3. RESTAURAREA MUZEULUI "NICOLAE GANE" IASI, cod SMIS 116510 - in implementare, valoare proiect
5,751,138.05 lei, durata de implementare 47 luni.
4. „CONSOLIDARE, REFUNCȚIONALIZARE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC – STR. V. ALECSANDRI,
1 proiect finalizat, respectiv Restaurarea Muzeului Sf. Ierarh Dosoftei
NR. 6 IAȘI” - in implementare, valoare proiect 16.587.377,94 lei, durata de implementare 47 luni
Mitropolitul, Iasi, 3 proiecte in implementare POR, 1 proiect in precontractare POC RO-MD - Călător pe meridiane culturale, 3 fara finantare
5. CĂLĂTOR PE MERIDIANE CULTURALE (reabilitarea Casei memoriale Ion Creanga) - in evaluare POC ROMD, valoare proiect 7.360.000 lei
6. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ FĂRĂ FRONTIERE (reabilitarea Muzeului M. Eminescu) - in evaluare POC RO-MD,
valoare proiect 6.900.000 lei
7. CIRCUIT TURISTIC INTERNAȚIONAL DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL ISTORIC (obiectiv
cultural Casa memorială „Costache Negruzzi”) - in evaluare POC RO-MD, valoare proiect 6.900.000 lei
8. Development of cross border tourism by enhancing tradition, culture and the value of monuments in
the cross border region Ungheni, Republic of Moldova – Iasi, Romania (Golia) - in evaluare POC RO-MD,
valoare proiect 7.780.819 lei

Consiliul Judetean Iasi

Realizarea unui brand turistic al judetului Iasi

Promovarea turistica a judetului Iasi prin crearea unor produse portret care sa fie
reprezentative pentru judetul Iasi (ex. Manastirile Barnova, Dobrovat, Hadambu, Hlincea,
Piatra Sfanta, Vladiceni, Biserica Aroneanu)

914.000

Fonduri europene,
fonduri
nu s-a identificat sursa de finantare
guvernamentale,
bugete locale

Consiliul Judetean Iasi

Realizarea unei pagini web cu destinatii
turistice din judetul Iasi

Promovarea online a turismului iesean

23.000

Fonduri europene,
nu s-a identificat sursa de finantare
buget local

Consiliul Judetean Iasi,
Primaria si Consiliul Local
Cotnari, Guvernul Romaniei

Conservarea sitului arheologic Dealul Catalina
prin conservarea si punerea in valoare a
Conservarea si punerea in valoare a cetatii geto-dacice existente din sec. IV-III i.H.
cetatii geto-dacice existente din sec. IV-III i.H.

1.371.000

Fonduri europene,
fonduri
nu s-a identificat sursa de finantare
guvernamentale,
bugete locale

46.000.000

Programul
Operational
Comun Romania –
Republica Moldova
2014 - 2020;
Programul
Operational
Comun Romania –
Ucraina 2014 2020; Programul
Operational
Regional 2014 fără finanțare
2020; programe
nationale,
programe ale
Comisiei Europene
(in zona de
cercetare,
promovare a
culturii,
digitizarea
culturii,
antreprenoriat
etc.).

CJ Iasi
Consiliul Judetean Iasi
(ADI EURONEST)

Drumul vinului

*Elaborarea unei strategii de dezvoltare a industriei si interconectarea acesteia cu
strategiile locale/judetene/regionale
*dezvoltarea de proiecte pentru:
a) reabilitarea infrastructurii de acces rutier la obiectivele integrate in Drumul Vinului,
b) crearea/modernizarea infrastructurii turistice dedicate la producatori (facilitati de
degustare; cazare; transport; restaurant; turism participativ); crearea de parteneriate cu
furnizorii de pachete turistice (agentii de turism) si definirea pachetelor personalizate;
elaborarea si implementarea unei Strategii comune de marketing, inclusiv elaborarea
proiectului de signalistica rutiera (indicatoare rutiere amplasate pe aeroporturi, in orase,
pe drumuri nationale/ judetene/ comunale, la obiectivele din program);Derularea de
campanii de promovare nationala/internationala pe grupuri tinta identificate ca prioritare;
Realizarea unei platforme comune unice de prezentare si rezervari online, cu menu
disponibil in limbi de circulatie internationala (engleza; franceza; germana; spaniola; rusa;
chineza; japoneza; coreeana; araba);Internationalizarea conceptului (participare la targuri
si expozitii sub acelasi brand; organizarea unui Festival dedicat).

Consiliul Judetean Iasi;
Asociatii neguvernamentale si
fundatii care deruleaza
evenimente culturale in regiune
Organizatori de festivaluri cu
traditie la nivel national, dar si
din strainatate
Sprijinirea organizarii de festivaluri de nisa
Institutii de cultura din aria de
expertiza vizata
Institutele culturale straine
active in regiune
Agenti economici privati
interesati sa sprijine
evenimentele culturale

Scopul proiectului vizeaza consolidarea activitatilor cultural-sociale la nivelul judetului Iasi
si presupune obiective precum identificarea cerintelor de pe piata si atractivitatea
manifestarilor deja existente in judet, corelarea acestora cu viziunea strategica ieseana
pentru domeniul culturii si sustinerea activa a acelor manifestari care reprezinta un punct
de atractivitate locala, se pot auto-sustine financiar pe termen mediu si aduc cele mai mari
beneficii in raport cu efortul de organizare.
Festival dans contemporan: 1.000.000 lei
4.970.000
Festival international de film politic in aer liber: 800.000 lei
Festivalul caselor memoriale:200.000 lei
Festival international al cvartetelor de coarde: 750.000 lei
Festival International de Teatru de Comedie: 800.000 lei
Festivalul: 1.100.000 lei
Festival de Fanfare: 170.000 lei
Festivalul Teodorenii: 150.000 lei

Fonduri Europene
Structurale si de
Investitii (FEDR,
inclusiv prin
programul de
cooperare
transfrontaliera,
Europa Creativa
2014-2020);
Parteneriat Public
din fondurile Consiliului Judetean Iasi, in urmare evaluarii in Comisia de Cultura sunt finanțate festivaluri
Privat (PPP);
organizate de UAT-uri din județ.
Surse proprii;
Bugetele
consiliilor locale;
Fondurile
norvegiene
instrumentate de
Unitatea de
Management a
Proiectului din
Ministerul Culturii.

Consiliul Judetean Iasi;
Consiliile locale ale UAT-urilor
beneficiare;
Agenti economici privati.

Sustinerea unui circuit al muzeelor private

Scopul proiectului este reprezentat de incurajarea antreprenoriatului in industrii culturale
si creative. in vederea sprijinirii acestora Obiectivele proiectului vizeaza dezvoltarea
turismului cultural si a revitalizarii unor comunitati prin intermediul unor resurse care
exista deja dar slab pus in evidenta, precum si sprijinirea unor initiative private in sensul
amenajarii unui circuit al de muzeelor private, in case vechi.
Un circuit al muzeelor private ar raspunde nevoii unei atractii turistice extinse si in zona
rurala, care sa cuprinda o arie mai ampla din judet. in plus, ar pune in valoare creativitatea
localnicilor (prin alegerea temei casei-muzeu adaptate) si spatiile existente. Existenta
1.400.000
constanta a unor evenimente conexe, care sa faca din muzeu un spatiu viu, central
dinamicii culturale a comunitatii, este esentiala pentru atractia turistica.
Activitati principale
1) Circuit al Muzeelor private (in case vechi): de la Muzeul Placintelor, la Muzeul
Covoarelor, sau al tesaturilor, sau al Ciocolatei, sau al Lampilor cu gaz etc.
2) Muzeul Meseriilor Disparute (ca un punct central de iradiere)
3) Traininguri de antreprenoriat, management cultural, gestionare finantari etc.

Fonduri Europene
Structurale si de
Investitii (Europa
Creativa 20142020);
Parteneriat Public
Privat (PPP);
Surse proprii;
Bugetele
consiliilor locale.

nu s-a identificat sursa de finantare

Consiliul Judetean Iasi

Infiintarea de parcuri tematice, prin reconstituiri:
Parcul arheologic Cucuteni (reconstituirea unui sat neolitic);
Inapoi in trecut – dezvoltarea turismului
Parcul arheologic Cotnari (reconsti-tuirea cetatii dacice de pe Dealul Catalina)
cultural, prin realizarea unei retele de parcuri
Curtea Domneasca de la Harlau
istorice tematice
Parcul WW2 (reconstituirea linei frontului de la Helesteni)
Muzeul Satului Moldovenesc

230.000.000

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul CJ

nu s-a identificat sursa de finantare

Scopul proiectului este reprezentat de elaborarea unui concept de valorificare a
potentialului turistic si de agrement oferit de salba de lacuri din proximitatea municipiului
Iasi. Obiectivele specifice includ elaborarea conceptului de valorificare a zonei “Larga
Jijia si implementarea unui program de management durabil pentru zona.
Proiectul presupune imbunatatirea managementului integrat pentru destinatiile turistice
din judetul Iasi cu scopul cresterii contributiei sectorului de turism/agrement la PIB-ul
judetean. In aceeasi masura, proiectul face parte din promovarea judetului Iasi drept
destinatie turistica/ pentru activitati de agrement la nivel local si national.

4.000.000

Fonduri Europene
Structurale si de
Investitii (FEDR)
LIFE- programul
pentru mediu al
Comisiei Europene
Surse proprii
Bugetele
Consiliilor Locale
Parteneriat public
privat (PPP)

nu s-a identificat sursa de finantare

Reabilitarea si conservarea Rezervatiei naturale „Locul fosilifer Dealul Repedea”,
realizarea unui traseu turistic in rezervatie si realizarea unui punct de informare
documentare tip muzeu despre formarea si istoricul rezervatiei

2.285.000

Fonduri europene,
fonduri
nu s-a identificat sursa de finantare
guvernamentale,
bugete locale

Consiliul Judetean Iasi

Program de amenajare si implementarea unui
plan de management durabil pentru zona
“Larga Jijia”

Consiliul Judetean Iasi, Primaria Dezvoltarea zonei turistice: Padurea Barnovasi Consiliul Local Barnova
Repedea

Consiliul Judetean Iasi;
Agenti economici privati –
edituri.

Elaborarea de carti bilingve si magazine cu
suvenire pentru promovarea unor institutii
culturale

Scopul proiectului presupune dotarea institutiilor de cultura, in special a muzeelor si a
caselor memoriale, cu albume, carti, ghiduri in limbi de circulatie internationala si cu
magazine de suvenire cu obiecte menite sa contribuie la promovarea zestrei culturale din
regiune

200.000

Fonduri Europene
Structurale si de
Investitii (Europa
Creativa 20142020);
Parteneriat Public
Privat (PPP)
Surse proprii;
Institutiile
participante la
proiect

Consiliul Judetean Iasi,
Primariile si Consiliile Locale
din judetul Iasi

Turismul la un link distanta

Realizarea unei harti in format digital si tiparit care sa cuprinda toate obiectivele turistice
din judetul Iasi

50.000

Fonduri europene,
fonduri
nu s-a identificat sursa de finantare
guvernamentale,
bugete locale

nu s-a identificat sursa de finantare

Anual CJ Iasi finanțeaza Festivalul Teodorenii, festivalul fanfarelor etc.

Consiliul Judetean Iasi,
Primariile si Consiliile Locale
din judetul Iasi, Directia
Judeteana pentru Cultura.

Catalog al obiectivelor turistice inclusiv
monumentelor istorice din judetul Iasi

Realizarea unui catalog al obiectivelor turistice inclusiv monumentelor istorice din judetul
Iasi care sa cuprinda fotografii digitale de ansamblu, prim plan, detaliu, texte de
50.000
prezentare pentru fiecare obiectiv/monument in parte, a hartilor de identificare a acestora
in care sa fie indicate principalele cai de acces.

Fonduri europene,
fonduri
nu s-a identificat sursa de finantare
guvernamentale,
bugete locale

Consiliul Judetean Iasi
Primarii

Infiintarea si dezvoltarea centrelor de
informare turistica locala

Crearea unei retele de centre de informare turistica, care sa promoveze si sa sprijine
dezvoltarea turistica locala

460.000

Fonduri europene

Imbunatatirea aplicatiilor si instrumentelor ecultura in promovarea patrimoniului cultural
al secolului xx, acronim
E-CULTURE

Obiectivul general: dezvoltarea instrumentelor TIC pentru managementul patrimoniului
cultural al secolului XX pana in 2020, in scopul imbunatatirii politicilor culturale prin
aplicatii inovatoare pentru conservarea patrimoniului cultural.
Obiectivele specifice:
1.Colectare si schimbul de bune practici privind instrumente, proiecte si abordari de
politici regionale pentru sustinerea si crearea de noi instrumente pentru promovarea
patrimoniului cultural.
2.Definirea solutiilor TIC inovatoare, cum ar fi digitizarea de continut cultural, aplicatii
mobile pentru promovarea oraselor pana in 2019
3. Cresterea numarului de turisti cu o medie de 5% pana in 2020 prin atragerea de membri
noi in rute culturale transnationale si colaborarea transnationala pentru definirea de noi
strategii si proiecte.
4. Cresterea dezvoltarii regionale si a locurilor de munca (2%) bazate pe cultura si
patrimoniu ca motor al dezvoltarii teritoriale si economice sprijinind startup-urile TIC si
operatorii de turism pana in 2020.

7.360.000

INTERREG
EUROPE, POR 20142020, fonduri
nu s-a obtinut finantare
nationale, fonduri
ale Comisiei
Europene.

Consiliul Judetean Iasi

Eliminarea unor puncte periculoase pe trasee
montane Masiv Ceahlău

Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață

185.310,00

Buget propriu al
Județului Neamț

Eliminarea și securizarea zonelor periculoase
din Masivul Ceahlău – Scări Vârful Toaca

Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață

708.854,00

Buget propriu al
Județului Neamț

Complex de agrement „Ținutul lui Creangă”,
Târgu Neamţ

CJ Neamt

Dezvoltarea infrastructurii turistice în județul Neamț, diversificarea și dezvoltarea
serviciilor turistice, atragerea unui număr cât mai mare de turiști români și străini
Funcțiunile din cadrul complexului de agrement sunt:
1) Sat de vacanță, zonă de recreere, sport și aventură, zonă de campare, infrastructură
rutieră, edilitară și spații administrative
2) Zonă pentru spectacole de mari dimensiuni
3) Hipodrom
4) Parc de distracţie tip „Legoland”

151.368,00
(SPF+SF)

Buget propriu al
județului Neamț;
Compania
Națională de
Investiții

nu s-a identificat sursa de finantare

Titlu: Eliminarea unor puncte periculoase pe trasee montane Masiv Ceahlău;
Obiectiv: Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață;
Buget estimat: 185.310,00 lei;
Data estimată de începere a implementării (lucrări): decembrie 2016;
Durata proiectului: 31 luni
Titlu: Eliminarea și securizarea zonelor periculoase din Masivul Ceahlău – Scări Vârful Toaca;
Obiectiv: Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață;
Buget estimat: 708.854,00 lei;
Data estimată de începere a implementării (lucrări): aprilie 2017;
Durata proiectului: 12 luni pentru execuția lucrărilor, exclusiv perioadele cu fenomene meteorologice
extreme

Contract de lucrări în derulare

Contract de lucrări în derulare

Titlu: Complex de agrement „Ținutul lui Creangă”, Târgu Neamt
Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii turistice in judetul Neamt, diversificarea şi dezvoltarea serviciilor
turistice, atragerea unui număr cât mai mare de turişti români şi străini;
Buget estimat (SPF+SF): 151.368,00 lei;
Data estimată de începere a implementării: iunie 2019;
Durata proiectului: 7 luni

Notă Conceptuală și Temă de proiectare aprobate
Plan Urbanistic Zonal elaborat, avizat și
aprobat de CL Tg. Neamț
Contract de
servicii pentru elaborare Studiu Prefezabilitate și Studiu Fezabilitate
reziliat

Servicii de creare aplicație mobilă, în scopul
promovării județului ca destinație turistică

Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață

42.730,00

Buget propriu al
Județului Neamț

Titlu: Servicii de creare aplicație mobilă, în scopul promovării județului ca destinație turistică;
Obiectiv: Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață;
Buget estimat: 42.730,00 lei;
Data estimată de începere a implementării: iunie 2018;
Durata proiectului: 6 luni

Contract de prestări servicii finalizat; Aplicația mobilă este disponibilă
utilizatorilor

Servicii de creaţie şi producţie video de înaltă
calitate, în scopul promovării turistice a
judeţului Neamţ

Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață

117.572,00

Buget propriu al
Județului Neamț

Titlu: Servicii de creaţie şi producţie video de înaltă calitate, în scopul promovării turistice a judeţului
Neamţ; Obiectiv: Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață;
Buget estimat : 117.572,00 lei;
Data estimată de începere a implementării: iunie 2019;
Durata proiectului: 25 luni

Contract de prestări servicii în derulare

Servicii de elaborare a Master Planului de
Turism pentru județul Neamţ (orizont de timp
2020 – 2030)

Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață

114.240,00

Buget propriu al
Județului Neamț

Eveniment de Fotografie „Descoperă Ținutul
Neamțului”, ediția de toamnă

Promovarea turistică

14.252,60

Buget propriu al
Județului Neamț

Eveniment de Fotografie „Descoperă Ținutul
Neamțului”, ediția de iarnă

Promovarea turistică

12.455,30

Buget propriu al
Județului Neamț

„Porțile Neamțului"- porți de acces în Județul
Neamt

Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață

81.515 (SF)

Buget propriu al
Județului Neamț

Consiliul Judeţean Neamţ

Titlu: Servicii de elaborare a Master Planului de Turism pentru județul Neamţ (orizont de timp 2020 –
2030); Obiectiv: formularea unor politici pentru dezvoltarea și managementul durabil al turismului în
judeţul Neamţ, ţinând cont de resursele naturale şi antropice ale judeţului, precum și prezentarea
prioritizată a acestora în cadrul unui Master Plan de Turism care să constituie planul de dezvoltare a
turismului pentru orizontul de timp 2020 – 2030;
Buget estimat: 114.240,00 lei;
Data estimată de începere a implementării: ianuarie 2020;
Durata proiectului: 7 luni
Titlu: Eveniment de Fotografie „Descoperă Ținutul Neamțului”, ediția de toamnă;
Obiectiv: Excursia tematică de fotografie a cuprins 4 zile de tururi de fotografiere a unor zone din
judeţul Neamţ, tematica ediţiei fiind „Toamnă în Neamț – locuri pitorești și artă populară”; au fost
prezenți 10 fotografi din România
Buget estimat: 14.252,60 lei;
Data estimată de începere a implementării: octombrie 2019;
Durata proiectului: 2-7 octombrie 2019
Titlu: Eveniment de Fotografie „Descoperă Ținutul Neamțului”, ediția de iarnă;
Obiectiv: Excursia tematică de fotografie a cuprins 4 zile de tururi de fotografiere a unor zone din
judeţul Neamţ, tematica ediţiei fiind „Peisaje și obiceiuri de iarnă din județul Neamț“; au fost prezenți 9
fotografi din România
Buget estimat: 12.455,30 lei;
Data estimată de începere a implementării: decembrie 2019;
Durata proiectului: 18-23 decembrie 2019
Titlu: Porțile Neamțului;
Obiectiv: Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor în piață;
Buget estimat: 81.515 lei;
Data estimată de începere a implementării: iulie 2019;
Durata proiectului: 7,25 luni

Contract de prestări servicii încheiat

Activități în desfășurare

Activități finalizate
Au fost
încheiate contracte de servicii pentru cazarea şi masa participanţilor,
precum şi pentru transportul participanţilor pe teritoriul judeţului şi
intrarea la diferite obiective turistice

Activități finalizate
Au fost
încheiate contracte de servicii pentru cazarea şi masa participanţilor,
precum şi pentru transportul participanţilor pe teritoriul judeţului

Notă Conceptuală și Temă de proiectare aprobate
Contract servicii încheiat pentru elaborare Studiu
Fezabilitate

Protecţie împotriva infiltraţiilor de apă în
ziduri şi spaţii muzeale la Cetatea Neamț

Conservarea, protejarea şi promovarea
Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ

Consiliul Judetean Suceava

Conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural a
județului Neamț

Conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural a
județului Neamț

Conservarea, protejarea şi promovarea
Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humuleşti

Conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural a
județului Neamț

Conservarea, protejarea şi promovarea
Muzeului Memorial „Calistrat Hogaş” Piatra
Neamţ

Conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural a
județului Neamț

42.000.000

20.666.351,19

688.333,90

1.687.610,00

Titlu: Protecţie împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț;
Obiectiv: Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si natural a judetului
Buget propriu al Neamt;
Județului Neamț Buget estimat proiect: 42 milioane lei cu TVA inclus;
Fonduri europene Buget estimat DALI+SF: 309.400 lei;
Data estimată de începere a implementării: mai 2019
POR 2014-2020,
Prioritatea de
Titlu: Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ;
Investiţii 5.1 –
Obiectiv: Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si natural a judetului
Conservarea,
Neamt;
protejarea,
Buget estimat: 20.666.351,19 lei; sumă atrasă până în prezent: 85.827,18 lei;
promovarea şi
Data estimată de începere a implementării: 28.11.2017;
dezvoltarea
Data estimată de finalizare a proiectului: 27.01.2022
patrimoniului
natural şi cultural
POR 2014-2020,
Prioritatea de
Investiţii 5.1 –
Conservarea,
protejarea,
promovarea şi
dezvoltarea
patrimoniului
natural şi cultural
POR 2014-2020,
Prioritatea de
Investiţii 5.1 –
Conservarea,
protejarea,
promovarea şi
dezvoltarea
patrimoniului
natural şi cultural

Contract de prestări servicii de elaborare DALI, SF și elaborare studii în
derulare

Proiect în curs de implementare - au fost încheiate contracte pentru:
servicii de consultanţă în managementul implementării proiectului;
servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului; servicii de
proiectare PT şi execuţie lucrări de construcţii; servicii de verificare PT,
servicii de asistenţă tehnică (dirigenţie de şantier);
A fost receptionat Proiectul tehnic de execuţie, care a primit avizul
favorabil al Organismului Intermediar şi a fost emis Ordinul de începere a
lucrărilor de construcţii

Titlu: Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humuleşti;
Obiectiv:Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si natural a judetului
Neamt;
Buget estimat: 688.333,90 lei; sumă atrasă până în prezent: 27.908,10 lei;
Data estimată de începere a implementării: 19.12.2017;
Data estimată de finalizare a proiectului: 18.02.2022

Proiect în curs de implementare: au fost încheiate Contractul de servicii
de consultanţă în managementul implementării proiectului şi Contractul
pentru serviciile de informare şi publicitate în cadrul proiectului; a fost
actualizată şi suplimentată valoarea totală a investiţiei; a fost lansată, de
mai multe ori consecutiv, procedura de achiziţie a serviciilor de
proiectare PT şi execuţie lucrări de construcţii, pe platforma SICAP

Titlu: Conservarea, protejarea şi promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ;
Obiectiv: Conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si natural a judetului
Neamt;Buget estimat: 1.687.610,00 lei; sumă atrasă până în prezent: 38.345,54 lei;
Data estimată de începere a implementării: 02.02.2018;
Data estimată de finalizare a proiectului: 01.03.2022

Proiect în curs de implementare: au fost încheiate Contractul de servicii
de consultanţă în managementul implementării proiectului şi Contractul
pentru serviciile de informare şi publicitate în cadrul proiectului; a fost
actualizată şi suplimentată valoarea totală a investiţiei; a fost lansată, de
mai multe ori consecutiv, procedura de achiziţie a serviciilor de
proiectare PT şi execuţie lucrări de construcţii, pe platforma SICAP

POR (axe existente
sau
realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Investitii in infrastructura de cazare turistica, infrastructura de alimentatie si infrastructura
de agrement pe cele 92 ha de pe Platoul Rarau, apartinand primariei Campulung
133.400.000
Moldovenesc

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Bucovina Caravan Park

infiintarea unei retele de campinguri pentru rulote.
Zone propuse – Vatra Dornei, Rarau, Calimani.

13.800.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Reabilitarea bisericilor de lemn din Bucovina

Reabilitarea si punerea in valoare a bisericilor de lemn

5.520.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Complex de agrement turistic

Bazine de apa sarata si Aquaparc in Cacica, judetul Suceava

23.000.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Vatra Satului - Cacica

Infiintarea unui sat traditional bucovinean in Cacica, cu case si cladiri introduse in circuitul
turistic

13.800.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Programul Stefanian –
Drumul lui Stefan

Valorificarea patrimoniului cultural din judetul Suceava prin modernizarea infrastructurii si
amenajari specifice la principalele ctitorii ale marelui voievod stefan cel Mare

13.800.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Calatoreste in Bucovina

Realizarea unui sistem unitar de marcaje turistice, rutiere la nivelul judetului.
– etapa I

Poiana Bucovinei

1.840.000

Extinderea domeniului schiabil Calimani-Rarau Modernizare/extindere/dotare domeniu schiabil etapa I

23.000.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Reabilitarea/modernizare a Muzeului Satului
Bucovinean

Punerea in valoare a Muzeului Satului si reintroducerea lui in circuitul turistic

9.200.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Consiliul Judetean Suceava

Bucovina – Destinatie de
ecoturism

Modernizarea infrastructurilor de acces si amenajari turistice specifice in arii naturale
protejate: Parcul National Calimani, Rezervatia UNESCO „Codrul Secular Slatioara”,
rezervatiile naturale „Fanetele seculare Ponoare” si
„Fanetele seculare Frumoasa”-etapa I

4.600.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Consiliul Judetean Suceava

Bucovina – Regiune
Gastronomica Europeana

Valorificarea gastronomiei locale, prin promovarea si constientizarea in randul populatiei si
turistilor a specificului si beneficiilor preparatelor atat din bucataria traditionala, cat si din
cea actuala.

920.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Consiliul Judetean Suceava

Amenajare trasee turistice in parcuri si
rezervatii naturale

Identificare/marcare/promovare noi trasee turistice din judet
etapa I

3.220.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Consiliul Judetean Suceava

Bucovina – Pol de
dezvoltare turistica

1. „Realizare investitii in infrastructura turistica:
a. Amenajare Platou Rarau/Calimani/Vatra Dorne:
- modernizare domeniu schiabil;amenajare camping si parc rulote;amenajare
foisoare/Skywalk;
- amenajare si marcare unitara trasee turistice de drumetie, turism ecvestru, mountain bike
b. Realizare/amenajare sat traditional:
- infiintarea unui sat traditional bucovinean introdus in circuitul turistic;
- amenajarea unor spatii de tip zona mestesugareasca interactiva pentru jocuri tematice
pentru copii si adulti cu diferite tipuri de mestesuguri traditional bucovinene, pe ateliere
de lucru;
c. Infiintare centru de pregatire a persoanelor in domeniul turismului;
2. Promovare destinatii turistice:
230.000.000
a. realizare/promovare Catalog bucovinean:
- material integrat de promovare turistica (foto/video) care sa contina obiective turistice,
trasee, obiceiuri, traditii, mestesuguri, gastronomie, etc.
- achizitionare echipamente necesare activitatilor de promovare (ecran proiectie,
echipament audio-video, etc.)
b. realizare/promovare infotur international:
- organizarea unui infotur cu reprezentanti ai agentiilor de turism, jurnalisti, site-uri si
platforme de promovare online- organizarea unei conferinte internationale a ghizilor in
turism (prima editie )
c. promovare trasee tematice- promovarea unor trasee tematice aplicate brandurilor:
Bucovina autentica; Ai verde
in Bucovina; Bucovina – istorie si cultura; Gusta din

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Consiliul Judetean Suceava

Agroturism si servicii integrate

Asociere pensiuni in vederea promovarii de start-upuri.

920.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Consiliul Judetean Suceava
Ministerul Educatiei Nationale

Invata in Bucovina

Organizare cursuri, seminarii, aplicatii practice de instruire/formare agenti turism,
hotelieri, etc.
Organizare de clase invatamant dual

2.300.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Consiliul Judetean Suceava

Centru National pentru Revitalizarea Traditiilor

Protejarea, revitalizarea si promovarea meseriilor si indeletnicirilor traditionale si
sustinerea celor care le practica.
Obiective specifice:
realizare cladire pentru ateliere mestesugaresti in Ciocanesti

1.840.000

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

Consiliul Judetean Suceava
Vatra Dornei Campulung
Moldovenesc Gura Humorului

Infiintare Statiune turistica Bucovina

Infiintare statiune turistica Bucovina
Modernizare infrastructura de transport public intre localitatile - statiune membre si in
interiorul statiunii Diversificarea serviciilor turistice oferite
Construire baze de agrement
Amenajare trasee, parcari, zone de camping

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

fisa de proiect

CJ Suceava

Consiliul Judetean Suceava

Ecologizarea zonelor miniere si transformarea
lor in zone turistice

POR (axe existente
sau realocari)
Surse
guvernamentale si
CE Parteneriate

Ecologizarea a 5 zone miniere in vederea
asigurarii de investitii in domeniul serviciilor de turism

POR (axe existente
sau realocari)

EcoBucovin@
Consiliul Judetean Suceava

Surse
guvernamentale si
CE
Parteneriate

Concepere si promovare platforma online destinata
serviciilor de turism

UAT Județul Vaslui

-UAT Județul Vaslui

fisa de proiect

Valoarea
totala:
14.249.613 lei,
din care:
-Bugetul de
stat –
9.149.275,62
lei
-Bugetul local –
5.100.337,38
lei

Bugetul de stat
Bugetul local

Înfiinţarea Centrului Cultural Județean
Multifuncțional

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii pentru desfăşurarea activităţilor culturale în
judeţul Vaslui

Centrul balnear Ghermăneşti

Diversificarea ofertei turistice în zona de frontieră România - Moldova şi valorificarea în
comun a potenţialului balnear existent, prin înfiinţarea Centrului Balnear Ghermăneşti în
judeţul Vaslui

17.500.000

Surse externe
Bugetul de stat
Bugetul local

Complexul muzeal Satul Moldovenesc

Diversificarea ofertei turistice în zona de graniţă România-Republica Moldova, prin
înfiinţarea “Complexului muzeal - Satul moldovenesc” în judeţul Vaslui, care să găzduiască 15.000.000
mărturii ale tradiţiilor şi istoriei comune

fisa de proiect

-

Contract de lucrari in derulare.

Întrucat terenurile trec în proprietatea consiliului judetean, responsabil direct este UAT Judetul Vaslui

- s-a realizat un studiu hidro-geologic;
- se lucrează la documentația de trecere in proprietatea Consiliului
Judetean Vaslui a terenurilor in perimetrul carora se află izvoarele cu
proprietăți terapeutice;
- lipsa sursa de finanțare pentru înfiinţarea Centrului Balnear
Ghermăneşti în judeţul Vaslui

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

-

Lipsa sursa de finantare

7.500.000

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

-

Proiectul depus pe programul RO MD 2014-2020 a fost respins.
Cu fonduri de la Consiliul judetean au fost demarate reparatii la
acoperișul, fațada imobilului și sistemul de evacuare a apei pluviale.
Este in desfasurare activitatea de reabilitare a instalației electrice cu o
valoare de 240000 lei.

Instroducerea unui monument istoric reprezentativ pentru județul Vaslui în circuitul turistic
local/regional/naţional.
8.500.000
Inființarea unui parc tematic ”Ctitorii Ștefaniene” și a unui teatru de vară

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

Un nou obiectiv introdus
modificarea valorii proiectului

Au fost depuse două proiecte pe programul RO MD 2014-2020, cu titlurile
”Pe urmele lui Ștefan cel Mare” și ”Ștefan cel Mare – istorie comună,
patrimoniu comun Soroca - Vaslui”, aflate în faza de evaluare a SF-ului.

-UAT Județul Vaslui
-Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi promovarea
Culturii Tradiţionale

CJ Vaslui

-UAT Județul Vaslui

Reabilitarea și dotarea muzeului Vasile Pârvan Introducerea obiectivului de patrimoniu ”Casa Sturdza” Bârlad în circuitul turistic
– Casa Sturdza Bârlad
local/regional/naţional, în scopul valorificării potenţialului turistic cultural.

Muzeul județean ”Ștefan cel
Mare” Vaslui
UAT Județul Vaslui

Restaurarea ansamblului monumental ”Statuia
ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”

Consiliul Judetean Vaslui
Muzeul Vasile Parvan Barlad

ASTROTURISM

Construcţia celui mai modern observator astronomic din România

15.000.000

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

-

177.500

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

-

Lipsa sursa de finantare

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

-

Au fost dotate două spații pentru workshop-uri și ateliere de creație, cu
finanțare de la consiliul județean, din venituri proprii și sponsorizări.

300.000.000

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

-

Lipsa sursa de finantare

1.000.000

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

-

Cu prilejul fiecărei activități se realizează, în regim propriu, spoturi de
promovare. De asemenea se realizează, cu caracter permanent, filmulețe
de promovare, sub genericul „5 minute la muzeu” - expoziția „Antivirus
2020”, Prezentarea Pavilionului expozițional Marcel Guguianu, „Grupul
celor patru”, ”Picturi de excepție din colecția Ritta și Ion Chiricuță,
Valori din colecția dr. Constantin Teodorescu, „O familie de artisti,
familia Neamțu, Expoziția „Grupul celor patru”, „Ziua Pictorilor 19 05
2020”.

Consiliul Judetean Vaslui
Muzeul Vasile Parvan Barlad

MODERNIZAREA EXPOZIȚIEI PERMANENTE A
SECȚIEI DE ȘTIINȚELE NATURII - MUZEUL VASILE Modernizarea spațiului existent și repanotarea expoziției permanente.
PÂRVAN, BÂRLAD

Consiliul Judetean Vaslui
Muzeul Vasile Parvan Barlad

Atragerea publicului catre muzeu, prin desfăşurarea unor activităţi ce presupun asimilarea
MODERNIZARE SI DOTARE SPATII MUZEALE
PRIVIND DESFĂȘURAREA DE ATELIERE DE LUCRU informaţiei şi exersarea abilităţilor, rezultatul fiind obţinerea de competenţe generale sau 200.000.000
profesionale.
(WORKSHOP-URI)

Consiliul Judetean Vaslui
Muzeul Vasile Parvan Barlad

CITY BREAK BÂRLAD

Consiliul Judetean Vaslui
Muzeul Vasile Parvan Barlad

SĂ NE CUNOAȘTEM PATRIMONIUL CULTURAL
MOBIL ȘI IMOBIL

Tur de vizitare obiective turistice din Barlad, pentru persoanele care provin din zone
defavorizate

Realizarea unor spoturi publicitare, de promovare a valorilor de patrimoniu din zonă, și
prezentarea prin intermediul mijloacelor mass media naționale

De la Consiliul Local Bârlad a fost obținut un teren cu suprafața de 1000
mp unde ar urma sa fie construită cladirea Observatorului.
A fost achiziționat, in urma unei sponzorizari de aproape 14500 euro, cel
mai mare telescop din România, pentru cercetarea soarelui.
Se urmărește identificarea unei surse de finanțare pentru ridicarea
imobilului, și achizitionarea unui telescop cu diametrul între 0,75 m și 1
metru.

Consiliul Judetean Vaslui
Muzeul Vasile Parvan Barlad

Consiliul Judetean Vaslui

Consiliul Judetean Vaslui
Primaria Municipiului Vaslui

Curs referinta 1 euro=5 lei

TUR VIRTUAL AL MUZEULUI "VASILE PÂRVAN"
BÂRLAD

Realizarea turului virtual al muzeului pentru promovarea acestuia în țară și străinătate

Reabilitarea si dotarea casei memoriale ”Emil
Racovita”

Introducerea obiectivului de patrimoniu ”Casa memoriala Emil Racovita” în circuitul turistic
10.000.000
local/regional/naţional

Promovarea turistica a judetului Vaslui

Proiectul prevede întreprinderea mai multor masuri pentru promovarea potentialului
turistic al judetului Vaslui: elaborarea de studii de evaluare a notorietatii , a unei strategii
de promovare, participarea la targuri interne si internationale de turism, etc.

250.000

17.500.000

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

-

A fost realizat un tur virtual pentru secția de istorie – arheologie, în urma
unei sponsorizări.
S-a depus un proiect In parteneriat pentru realizarea unui tur virtual în
expoziția sculptorului Marcel Guguianu, proiect aflat în etapa de evaluare

Fonduri europene
Bugetul de stat
Bugetul local

-

S-a realizat Documentatia Tehnico - Economica prin finantare de la
Institutul National al Patrimoniului.
Se lucrează la elaborarea documentației de proiectare.

-

Lipsa sursa de finantare

RO-MD 2014-2020
Bugetul local

