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”Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest 
(Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”

cod SMIS 126604 
 Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează conferința de presă, în data de 20 octombrie 2022, ora 

12:30,  în Sala mare de ședințe a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, Piatra Neamț, aferentă 
proiectului ”Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața 
Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)” cod SMIS 126604, al cărui scop este reducerea emisiilor de carbon 
generate de transportul ru�er motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamt. Proiectul determină o reducere  a 
emisiilor de echivalent dioxid de carbon din transport în aria de studiu a proiectului, în primul an de după 
implementarea proiectului,  fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu, contribuind as�el la 
realizarea Obiec�vului specific 4.1 al Priorității de Inves�ții 4e din POR 2014-2020. 
 Obiec�vul specific al proiectului este modernizarea infrastructurii Bd. Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu și 
Str. Traian într-o maniera integratoare a elementelor de infrastructură des�nată deplasărilor auto, pietonale, velo și 
ale transportului public. Proiectul va interveni într-un mod integrat asupra urmatoarelor domenii:

Ÿ Transport public prin introducerea unei benzi dedicata pentru liniile de transport public de autobuz, 
separate fizic de celelalte fluxuri de călători;

Ÿ Transport alterna�v prin modernizarea trotuarelor și îmbunătățirea logis�cii urbane, prin elemente noi 
de mobilier urban și amenajarea de zone de șezut;

Ÿ Poli�ca de parcare prin modernizarea parcărilor existente, prin amenajarea alveolelor cu materiale 
diferite fața de suprafața carosabilă și aplicarea unei poli�ci tarifare care să descurajeze parcarea pe 
termen lung și u�lizarea autoturismului în zonă;

Ÿ Infrastructura ru�eră, prin modernizarea suprafeței carosabile, reconfigurarea intersecțiilor, 
reconstruire pod;

Ÿ Transport nemotorizat, prin prevederea pistelor de biciclete separate de fluxul pietonal și cel ru�er.

Perioada implementării proiectului durează 67 luni, în perioada  01.04.2018 - 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 26.660.435,74 lei, din care 21.780.730,16 lei reprezintă valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR și 3.331.170,45 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
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