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 „Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I  

(Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)“ 
 

Municipiul Piatra Neamț în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Regenerare 

urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada 

Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)“, Cod SMIS 126609, finanțat prin Regio - Programul 

Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 

Prioritatea de investiții 4.e - Promovarea unor strategii cu emisii reduse de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 

urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 

specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 

pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. 
 
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-

Est, în calitate de Organism Intermediar.   
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă scăderea emisiilor de carbon în Municipiul 

Piatra Neamț prin investiții în modernizarea infrastructurii de transport public în comun pe 

Bulevardul 9 Mai și Strada Dimitrie Leonida.  

Prin investițiile propuse la nivelul proiectului se vor crea premisele dezvoltării mobilității 

urbane, mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la 

mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos și 

utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență.  
 

Valoarea totală a proiectului: 16.343.303,54 lei. 

Contribuția Uniunii Europene: 13.889.385,47 lei. 

Data începerii proiectului: 01.11.2015. 

Data finalizării proiectului: 30.09.2022. 
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