
 

 
 
 
Judeţul Neamț 

  
  
  
  

Prezentare generală 

  
Locație  

O regiune veche a provinciei Moldova, cu așezări care reflectă unitatea tradiției și caracteristicile unei 

anumite culturi, bine conservate în întregul spaţiu românesc, județul Neamț se află în Regiunea de Nord-Est a 
României, acoperind o suprafață totală de 5.896 km2 (aprox. 2,5% din teritoriul țării), pe văile râurilor Bistrița și 
Siret.  

Județul Neamț este înconjurat de județul Suceava în nord, Harghita în vest, Bacău în sud și Vaslui și Iași 
în Est. Face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est şi constituie, de asemenea, granița estică a Uniunii 
Europene.  

Din punct de vedere administrativ, județul Neamț cuprinde două municipii, Piatra Neamț și Roman, trei 
orașe, Bicaz, Târgu Neamț și Roznov, 78 comune și 347 sate. Cel mai important oraș, Piatra Neamț, este şi 
capitala judetului.  

  
Populație  

Populația județului era, în anul 2017, de 575.857 locuitori. Aproximativ 35% din populație trăiește în 
mediul urban, în timp ce restul locuiește în zonele rurale. Cele mai importante comune, conform numărului de 

locuitori (între 7.500 și 10.000) sunt: Săbăoani, Pipirig, Răucești, Vânători Neamț. Cea mai mare densitate a 
populației poate fi găsită în Roman (cu 2213 de locuitori / km²), în timp ce Bicaz deține cea mai mică densitate 
(cu 60 persoane / km²). În zonele rurale, cea mai mică densitate a populației poate fi regăsită în regiunile 

montane (50 de persoane / km²).  
  
Infrastructură  

Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) joacă un rol crucial în asigurarea libertății de circulație a 
pasagerilor și mărfurilor în Uniunea Europeană. Potrivit „Propunerii de regulament al Parlamentului European 
și a Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piaţa comună privind orientările Uniunii pentru 

dezvoltarea reţelei transeuropene de transport“ în Regiunea Nord-Est, județul Neamț este conectat cu rețelele 

rutiere și feroviare TNT-T, fie direct, fie indirect, prin nodurile de transport, Piatra Neamț și Roman fiind 

traversate direct de rețeaua europeană de transport, prin intermediul E85 (DN2), E581 (DN24, DN24B), DN 12, 

DN 15, DN 15C, DN 15B, DN 28A, E 583 (DN 28), E574 (DN11) - pe drum şi prin M500, Linia 501 - pe calea ferata.  
Principalele drumuri de interes internațional, național și regional pe teritoriul județului Neamț sunt:  

    E85: graniţa REGATULUI UNIT - Suceava - Roman - Bacău - Focșani - Buzău - București - graniţa BULGARIEI 
    E583: Roman - Săbăoani - Iași - Sculeni – REPUBLICA MOLDOVA 
    DN2: Bucuresti - Urziceni - Buzău - Râmnicu Sărat - Focșani - Adjud - Bacău - Roman - Suceava - Rădăuți - graniţa 

REGATULUI UNIT 
    DN12C: Gheorgheni - Bicaz  
    DN15: Turda - Târgu Mureș - Reghin - Toplița - Piatra Neamț - Bacău  
    DN15 B dinspre Poiana Largului - Târgu Neamț - Cristești  



    DN15C: Piatra Neamț - Bălțătești - Târgu Neamț - Fălticeni  
    DN15D: Piatra Neamț - Roman - Vaslui (DN24)  

  
În plus, o parte din drumul european E85 (București - Bacău - Roman - Suceava - Siret) trece prin județul 

Neamț. Când vine vorba de transportul aerian, Piatra Neamț - capitala judetului, este situat la o distanță de 58 

km de aeroportul din Bacău, la 122 km de aeroportul Suceava și la 131 km de aeroportul din Iași.  
Pentru perioada de timp 2018-2023, autoritățile publice au în vedere investiții în infrastructură pentru 

a asigura o mai bună accesibilitate, transport în condiții de siguranță și, de asemenea, reducerea poluării 

atmosferice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor.  
În ceea ce privește infrastructura de telecomunicații, rețele de telefonie fixă și sistemele mobile GSM 

sunt foarte bine dezvoltate în județul Neamț.  
  
Resurse naturale și arii protejate  

Județul Neamț are un potențial forestier foarte ridicat. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 
2017, Județul Neamț se situa pe locul al doilea în Regiunea de Nord-Est (după județul Suceava), în ceea ce 
privește volumul total de lemn recoltat. Vegetația forestieră abundentă a favorizat dezvoltarea unei vieți 
sălbatice diverse și bogate. O sursă deloc neglijabilă de venit, deși puțin exploatată în prezent, provine din fructe 
de pădure, ciuperci și plante specifice, toate acestea fiind valoroase pentru industria alimentară, cosmetică și 
farmaceutică.  

Județul Neamț este foarte important la nivel național în ceea ce privește suprafața totală a ariilor 

naturale protejate prin lege, existente pe întreg teritoriul județului:  
       Ceahlău – 7.763 ha  
       Cheile Bicazului - Hășmaș – 6.913 ha 
      Vânători Neamț – 30.705,92 ha 

  
Turism  

Județul Neamț se remarcă prin cadrul natural spectaculos, locuit fiind de oameni care sunt renumiţi 
pentru ţinuta lor morală și ospitalitate. Combinând armonios modul tradițional de trai cu specificul lumii 

moderne, județul Neamț este, în prezent, una dintre principalele destinații turistice și repere turistice din 

România, atrăgând anual mii de vizitatori din întreaga lume. Fiind un spaţiu încărcat de frumuseţe şi 
spiritualitate, în care satele mai păstrează atmosfera liniştită a vremurilor trecute, iar oamenii încă mai respectă 
„obiceiurile pământului”, vizitatorii pot petrece în judeţul Neamţ o vacanţă cu totul specială. 

Dispunerea în trepte a reliefului, clima blândă și rețeaua hidrografică bogată formată de râurile Siret, 
Bistrița, Moldova și Cracău sporește atracția turistică a întregului teren, binecuvântat cu o anumită floră și 

faună, în armonie absolută cu cadrul natural și spiritualitatea așezărilor.  
Peisajul geografic variat, cu multe locuri pitorești, monumente istorice și de patrimoniu artistic, 

originalitatea elementelor etnografice și folclorice și stațiunile balneare sunt doar câteva dintre cele mai mari 
atracții turistice care au favorizat dezvoltarea mai multor forme de turism în regiune: turism cultural, turism 
ecumenic, turism montan, turism rural, ecoturism, turism balnear și turism de afaceri.  

Dar județul Neamț este cunoscut turiștilor nu numai pentru pelerinaje culturale și istorice, ci și pentru 
meşteşuguri ce reflectă patrimoniul cultural al regiunii: costume populare, ceramică, covoare și tapițerii, ouă 
de Paști, pictura de icoane pe sticlă şi lemn, măşti, obiecte de artă tradiționale și așa mai departe. Gastronomia 
cu specificul regional completează tabloul menționat mai sus, fiind un motiv foarte bun pentru promovarea 
zonei.  

Conform Breviarului turistic 2017, furnizat de Institutul Național de Statistică, în 2016 existau 235 de 
unități de cazare turistică cu funcțiuni de cazare în judeţul Neamț, cu un număr total de 7.072 de locuri de 
cazare în unități de cazare de 3, 2 și 4 stele (ca nivel de confort), concentrate în special în partea de vest a 

județului, în principal în jurul oraşelor Piatra Neamț, Târgu Neamț și al stațiunii Durău. Indicele de utilizare netă 
a fost de doar 20,7%, iar durata medie de ședere de 1,9 zile / turist.  



În contextul unui potențial turistic bogat și o capacitate de cazare insuficient exploatată, zona are 

nevoie stringentă investiții în direcția de petrecere a timpului liber și a turismului balnear.  
 

Turismul cultural - ecumenic  
Județul Neamț are un bogat patrimoniu istoric, așa cum reiese din multitudinea de muzee (Muzeul de 

Istorie și Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie), case memoriale (Calistrat Hogaș, Ion Creangă, 
Mihail Sadoveanu, Veronica Micle), cetăți medievale (Cetatea Neamț), catedrale, și mai ales prin mănăstirile 

sale cunoscute pe plan internațional - Agapia, Văratec, Sihastria, Bistrița, Horaița, Neamț - adevărate repere 
pentru orice traseu turistic din județ.  

Una dintre cele mai interesante și populare atracții turistice din Neamț este Muzeul„Nicolae Popa“ din 
Târpești, care prezintă un bogat patrimoniu cultural: de la măşti traditionale, la pictura naiva, colecții 

numismatice sau colecții de fiare de călcat, unelte agricole vechi și cărți.  
Muzeul de Etnografie este, de asemenea, foarte atractiv pentru turişti, prezentând și costume de peste 

200 de ani. Obiectele din ceramică neagră realizate în satul Marginea sunt unice în lume. Nu putem omite nici 
sculpturile, al căror stil de realizare este surprinzător.  

O atracție importantă din Piatra Neamț este complexul medieval situat în centrul orașului, construit în 
timpul domniei lui Ștefan cel Mare, constând din Curtea Domnească (care datează din 1468), Biserica Sf. Ioan 
şi Turnul Clopotniţă. (1497).  

În ceea ce privește Zona Târgu Neamț, un important reper istoric este Cetatea Neamțului, recent 
reabilitată printr-un program de dezvoltare regională. Această zonă este potrivită pentru pentru organizarea 

de expediții sau sesiuni de drumeții pe traseele speciale. Mănăstirile din zona Tîrgu Neamț sunt o atracție 

impresionantă pentru turiștii care sosesc în Moldova oferind, în același timp, oportunități de cazare într-un 
mediu natural unic. 

  
Turismul montan  

Atracția turistică centrală a județului, cu afluxul turistic cel mai intens, este zona Ceahlăului, cu munții 
Hășmaș, Bistrița, Tarcău și Stânișoara. În zonă se poate ajunge prin intermediul rețelei de drumuri care 
conectează Transilvania de Moldova, prin Cheile Bicazului. Caracterizat printr-o mare diversitate de elemente, 

vegetația și fauna Muntelui Ceahlau dau acestuia o valoare științifică inestimabilă, pe lângă celebra ei măreție 
bio-geografică. 

Ceahlăul este cel mai falnic muntele al Moldovei, fiind o atracție turistică majoră a țării și un spaţiu care 
a făcut obiectul a numeroase mituri și legende. Cele mai înalte puncte ale muntelui sunt cele două vârfuri, Toaca 
(1904m) şi Ocolaşul Mare (1 907m). La 1021 metri altitudine, turistii pot fi uimiţi de priveliştea de la cascada 

Duruitoarea, ale cărei ape cad pe un perete de stanca de la o înălțime de 25 m. Întreaga zonă este bogată în 
resurse naturale, floră și faună care au fost declarate monumente endemice sau naturale, precum și o rețea 
hidrografică impresionantă.  

Stațiunea Durău este localizată la poalele muntelui, la o altitudine de 780-800 m, într-o regiune 

muntoasă care a fost locuită încă din secolul al 18 - lea. Centrul Pastoral-Cultural “Sf. Daniil Sihastrul “ este, de 
asemenea, situat în mănăstirea Durău, a cărei biserică a fost pictată de celebrul pictor român Nicolae Tonitza. 
Recomandată pentru odihnă si tratament, statiunea serveşte ca punct de pornire pentru numeroase trasee 
care traversează Ceahlăul, oferind, în același timp, posibilitatea de a practica sporturi de iarnă. Unitățile de 
cazare turistică locale au oferte tentante pentru fiecare sezon, fiind renumite pentru specialitățile culinare pe 
care le oferă.  

Nu putem să nu menționăm Rezervația naturală Cheile Bicazului - Hășmaș, monument natural care este 

un colț de rai pentru fauna sălbatică și peste 600 de specii de plante, parcul întinzându-se pe o suprafață totală 

de mai mult de 10 km.  
O alta atracţie celebră a judeţului este Parcul Național Vânători-Neamț, situat în apropiere de Târgu 

Neamț, care găzduiește o gamă largă de valori naturale, culturale și istorice, împreună cu Rezervaţia „Dragoș 



Vodă“, o rezervaţie de bizoni unică în România, al  cărei amplasament sporeşte în mod considerabil 
atractivitatea zonei.   
  
Turismul rural  

Unul dintre avantajele majore ale județului Neamț, în comparație cu alte destinații turistice bine-
cunoscute, este conservarea mediului natural nealterat de prezența și activitățile umane. Un binecuvântat 

remediu faţă de zgomotul și de factorii de stres ai vieții urbane, satul traditional din zona Neamţului, o vatră 
de valori spirituale autentice, oferă multe oportunități de recreere și șansele de a cunoaște tradițiile poporului 
român.  

Cele mai multe unități de cazare turistică sunt situate în zonele Ceahlău - Durău, Alexandru cel Bun, 
Tîrgu Neamţ, Agapia, Piatra Neamț, Tarcău, Vânători Neamț, Almaș, Tupilați și Bicazu Ardelean.  

Turismul rural în Neamț are un mare potențial de dezvoltare, deoarece zonele rurale ale regiunii 
conserva patrimoniul cultural, nu suferă de poluare și au mai multe opțiuni de recreere.  
  
Turismul balnear  

Județul Neamț are un potențial relativ ridicat pentru tratamente balneare, având în vedere resursele 

sale de apă minerală subterane. Acest tip de turism este frecvent asociat cu turismul montan sau de agrement. 
Astfel, în vecinătatea Târgu Neamt, staţiunea balneo - climaterică Bălţăteşti  este foarte cunoscută pentru 
apele sale clorosodice, sulfurate, bicarbonatate, bogate în magneziu și apele feruginoase. Acestea sunt 
recomandate în tratamentul bolilor reumatice, neurologice și al altor afecțiuni conexe (endocrine, respiratorii, 
dermatologice).  

Apele minerale ale stațiunii se aseamănă cu apele staţiunilor Oglinzi din Ischl (Austria), Hall (Tirol), sau 
Stotterheim (Weimar). Atât apele minerale cât și nămolul de aici au fost apreciate de mulți turiști străini pentru 
calitățile lor de vindecare.  

O altă atracție turistică balneară cu potențial neexploatat este stațiunea balneoclimaterică Negulești, 
situată în comuna Piatra Șoimului, la o distanță de 10 km de Roznov și la 25 km de Piatra Neamț.  
  

Cele mai multe dintre zonele din judeţ menționate mai sus sunt potrivite pentru a gazdui o mare 

varietate de forme de turism: turism de recreere, turism educational, turism cultural turismul de distracții și 
agrement, turism sportiv, turism terapeutic. Turism de afaceri poate fi găzduit în principal în Piatra Neamț și 
Roman, datorită facilităților integrate specifice celor două oraşe.  
  
Oportunități de investiții  
De ce să investești în Județul Neamț? Datorită:  

 potențialul său turistic ridicat, caracterizat printr-un patrimoniu istoric şi cultural unic, cu diverse posibilități 

de capitalizare și cu accent pe turismul de agrement, turismul montan și turismul balnear, inclusiv 

tratamente wellness şi spa; în ciuda potențialului existent, aceste tipuri de turism nu sunt susținute de 

facilități și activități de petrecere a timpului liber care să genereze suficiente venituri și locuri de muncă;  
 varietatea și complementaritatea resurselor naturale ale subsolului și solului: apele minerale terapeutice 

carbogazoase și plate, sarea gemă, materialele de construcție (pietriș, calcar, nisip, argilă), petrol și gaze, 
șisturi bituminoase, terenul arabil, pădurile, pășunile și pajiștile, fauna sălbatica;  

 creșterii cererii de servicii în sectorul public și privat de pe piața construcțiilor;  
 posibilităţii de a dezvolta mediul de afaceri regional ca urmare a instituirii incubatoarelor de afaceri în județ;  
 accesului la forță de muncă tânără și calificată în județ, în comparație cu media populației active existente 

în  Regiunea Nord-Est;  
 deschiderea autorităţilor publice şi a ONG - urilor spre conceptul de dezvoltare durabilă, aplicată în zonele 

rurale, care presupune modernizarea activităților existente și introducerea altora noi, împreună cu 
păstrarea bunelor practici în ceea ce privește mediul înconjurător, relansarea meșteșugurilor tradiționale, 



promovarea produse ecologice și dezvoltarea industriei, diversificarea economiei în zonele rurale, fără a 
afecta patrimoniul lor natural, istoric și cultural.  

  
În ceea ce privește localizarea, următoarele elemente sunt utile pentru afaceri:  

 resurse turistice abundente;  
 proximitatea rețelei de transport TNT-T, în special cea rutieră;  
 disponibilitatea resurselor primare (agricole, forestiere și minerale), care favorizează activitățile de 

prelucrare primară și cele din prima parte a lanţului valoric; 
 proximitatea centrelor urbane care favorizează și declanșează dezvoltarea economică a zonelor 

suburbane, cum ar fi: Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Săvinești, Cordun, Horia, Vânători - Neamț, 
Tarcău, Tașca.  

  
Legislație și informații de interes pentru începerea afacerii  

În ceea ce privește sistemul juridic și politica fiscală aplicabile societăților străine deja stabilite sau în 

curs de stabilire a sediilor sau filialelor în județul Neamț, dispozițiile de drept civil și comercial valabile pe 

teritoriul României trebuie să fie luate în considerare.  
Orice filială stabilită în județ trebuie să fie înregistrată legal la Registrul Comerțului Neamț.  
Statul român aplică legislația UE privind impozitarea în comun a filialelor companiilor europene din 

România. Normele și reglementările specifice pot fi găsite prin consultarea Legeii nr.31 / 1990, cu modificările 

și completările ulterioare, unde cei interesaţi pot găsi informații detaliate cu privire la demararea unei afaceri 
în România.  

  
Principalele instituții pentru infrastructura de sprijinire a afacerilor din Neamț sunt:  

o Camera de Comerț și Industrie a județului Neamț;  
o Registrul Comerțului al județului Neamț;  
o Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a județului Neamț;  
o Primariile locale și Consiliul Judeţean.  

  
 
Principalele oraşe 

Județul Neamț are patru zone reprezentative, în funcție de dispunerea reliefului și resursele de care 

fiecare zonă în parte dispune: Piatra Neamț-Roznov, Roman, Târgu Neamț și Bicaz.  
 

1. Zona Piatra Neamț - include orașele Piatra Neamț și Roznov, împreună cu alte 25 de unități 
administrative 

Caracteristici principale: 
• istorie îndelungată: vestigii ale civilizației Cucuteni, datând din cca. 3.600-2.600 î.Hr. (perioada Eneolitic), 

descoperirile din Poiana Cireşului (care datează din perioada Paleoliticului), precum și de la Ciritei, Lutărie, 
Văleni - zona Bolovoaia - datând din al doilea mileniu î.Hr., așezările întărite ale Cetăţii Bâtca Doamnei și Cozla 

I î. Hr. - 1 d.H., Cetatea Petrodava, care apare menționată în lucrarea „Criterii geografice“ a lui Ptolemeu (87-

165 î.Hr.); prima mențiune scrisă despre Piatra Neamț apare în Cronicile Rusești (circa 1387-1392) , sub numele 
Kamena (lit. „piatră“); Curtea Domnească din Piatra Neamț a fost construită între anii 1468-1475 de către 

Ștefan cel Mare; Roznovul este menționat pentru prima dată într-un decret al lui Alexandru I al Moldovei, din 

data de 08 aprilie 1419;  
• un imens potențial turistic, constând din atracții naturale, culturale, istorice și ecumenice: pista de schi,  

telegondola, numeroase trasee montane, zone protejate, izvoare de apă minerală, monumente istorice și de 
arhitectură, muzee, monumente, biserici, etc .;  
• peisaj uimitor pentru vizitarea obiectivelor turistice, care pot fi regăsite în pitoreasca vale a râului Bistrița: 
munți, lacuri și păduri;  



• accesibilitate din şi spre întreaga țară (prin drumul DN15) și către cele trei aeroporturi internaționale din 
Bacău, Iași şi Suceava; de asemenea, legătura cu Bacăul şi Bicazul prin traseul direct de cale ferată;  
• posibilitatea de asigurare a trecerii spre Transilvania printr-o zonă montană unică;  
• posibilități ridicate de dezvoltare urbană, în special în materie de ameliorare a infrastructurii turistice și a 
infrastructurii rutiere;  
• mai multe sectoare industriale tradiționale dezvoltate, cum ar fi: lucrările de construcții, materiale plastice, 

utilaje, construcții metalice şi construcţii din lemn;  
• tradiţie în prelucrarea lemnului, precum şi în industria textilă și alimentară;  
• resurse umane bine instruite și, de asemenea, o calitate peste media ţării a sistemului de învățământ 
preuniveritar;  
• posibilitatea de a utiliza în circuitul economic activele industriale existente;  
• suficiente resurse potenţiale pentru producerea energiei eoliene, a energiei solare și a energiei furnizate prin 
utilizarea biomasei;  
• risc relativ scăzut de inundații și cutremure;  
• unul dintre cele mai avansate sisteme de gestionare a deșeurilor din România.  
  
2. Zona Roman -   include orașul Roman, precum și alte 27 de unități administrative 
Caracteristici principale:  
• istorie îndelungată: primele mențiuni despre oraş se găsesc în “Letopiseţul Novgorodului”, datate în jurul 

anului 1387 și în “Cronica lui Nestor”; istoricii apreciază că numele orașului provine de la voievodul Roman I 
Mușat, considerat fondatorul orașului, oraş care mai târziu a jucat un rol strategic, ca zona metropolitană a 

Ţinuturilor de Jos ale Moldovei;  
• condiții naturale favorabile pentru dezvoltarea economică a zonei;  
• accesibilitate rutieră excelentă în țară și către cele trei aeroporturi internaționale din Bacău, Iași și Suceava, 

oraşul Roman fiind situat de-a lungulul unor drumuri naționale și europene strategice: E85, E583, DN2;  
• industriile tradiționale dezvoltate: textile, fire şi fibre sintetice, tricotaje, mecanică, țevi sudate, obiecte 

sanitare din ceramică, materiale de construcții;  
• diversitatea semnificativă a activităților în sectorul industrial și al serviciilor;  
• existența parcelelor vacante de teren deținute de Primăria Roman, necesare pentru extinderea economică a 
orașului;  
• posibilitatea de utilizare a platformelor industriale și a capacităților actuale;  
• forță de muncă înalt calificată la prețuri competitive comparative cu media naţională (în special pentru 

industria ușoară), precum și o rată a șomajului peste media națională și o mare reprezentare a populației tinere;  
• o bună cooperare între mediul de afaceri și administrația publică;  
• multiple programe finanțate prin fonduri europene și guvernamentale, în scopul modernizării zonei 

metropolitane a Romanului (concentrându-se asupra infrastructurii, mediului, precum și a aspectelor sociale).  
  
3. Zona Bicaz - include orașul Bicaz și alte 11 unități administrative din zona montană a judeţului 
Caracteristici principale:  
• istorie îndelungată: Bicaz apare pentru prima dată într-un document emis de voievodul Radu Mihnea la 10 

ianuarie 1625; în anul 1855 oraşul Bicaz este menţionat ca târg; în 1884 Bicazul devine parte integrantă a  
Coroanei austro-ungare; între 1950-1960 a fost construit barajul Bicaz, împreună cu lacul de acumulare Izvoru 

Muntelui şi Hidrocentrala de la Stejaru;  
• un mare potențial turistic, constând din atracții naturale, culturale și istorice;  
• localizare strategică, care a transformat zona în punctul de acces principal către Muntele Ceahlău și alte 
atracții turistice importante ale regiunii (Cheile Bicazului, Cheile Şugăului, Peştera Toșorog, Peştera Munticelu, 
Valea Tarcăului, ruinele Palatului Cnejilor, Mănăstirea Buhalnița, staţiunile Durău și Borsec, etc.);  
• deschiderea administrației publice spre diversificarea gamei de activități economice în mediul de afaceri local.  



4. Zona oraşului Târgu Neamț  
Caracteristici principale:  
• istorie îndelungată: insemnări istorice ale celor mai vechi locuințe datează din Eneolitic și Epoca bronzului; 
Târgu Neamț este unul dintre cele mai vechi orașe din Moldova, fiind documentat la sfârșitul anului 1300, în 
“Letopiseţul Novgorodului”; Târgu Neamț a devenit capitala Moldovei, fiind o așezare strategică în secolele XV-

XVI; Petru I Mușat a zidit Cetatea Neamț în perioada 1374-1391, un edificiu care a fost extins și consolidat de 
către Ștefan cel Mare și care, în timp, a devenit un monument medieval  de o valoare istorică remarcabilă;  
• orașul este în prezent atastat ca stațiune turistică de interes național și al treilea cel mai mare oraș din județul 
Neamț;  
• potențialul turistic uimitor, constând din atracții ecumenice, naturale, culturale și istorice: Cetatea Neamţului, 
mânăstirile vechi din Neamț, Agapia, Văratec, Secu, Sihăstria, „Codrii de Aramă“ și „Codrii de Argint“, Parcul 

Național Vânători-Neamț, pădurile de gorun şi mesteacăn și, nu în ultimul rând, casele memoriale ale unor 
scriitori precum Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Alexandru Vlahuță și Veronica Micle;  
• potențial pentru turism balnear: staţiunea balneoclimaterică Bălţăteşti este renumită pentru apele 
clorosodice, apele sulfurate, bogate în magneziu și apele feruginoase, în timp ce staţiunea Oglinzi este 

cunoscută pentru apele sale minerale, clorosodice şi bromurate; 
• infrastructura rutieră a oraşului Târgu Neamț permite accesul facil la drumurile naționale importante (DN15C, 

DN15 B); accesul la calea ferată este posibil prin linia principală București - Suceava, iar cel mai apropiat 
aeroport este în Suceava, la doar 65 km de oraș, cu zboruri regulate spre București și Timișoara;  
• tradiție în prelucrarea lemnului, industria textilă și alimentară; 
• forţă de muncă locală tânără și calificată. 
  

 
În Strategia de Dezvoltare a Judeţului Neamţ (perioadă de programare 2014-2020), sunt menționate 

şase obiective generale pentru intervalul de timp 2014-2023:  
1. Un județ în care mobilitatea intra- și interzonală este crescută 
2. Servicii medicale de calitate și ușor accesibile 
3. Servicii sociale adecvate nevoilor populației 
4. Un mediu înconjurător sănătos 
5. Un sector turistic competitiv, pilon al economiei județene 
6. Un județ dezvoltat multipolar și echilibrat teritorial 
  
Printre principalele proiecte de investiții pe scară largă planificate de Consiliul Județean, menţionăm:  

1. ŢINUTUL LUI CREANGĂ -  complex de agrement în Orașul Tîrgu Neamț  
ŢINUTUL LUI CREANGĂ este conceput ca un complex de agrement pentru petrecerea timpului liber, 

care va cuprinde elemente tradiționale, armonios îmbinate cu elemente moderne, cu o mare varietate de 
facilități de divertisment și relaxare. Complexul are la bază brandul local ”Ion Creangă “ (celebru scriitor român) 
şi satul său originar, Humulești. Complexul va include mai multe domenii tematice, printre care:  
 Satul lui Creangă - o reproducere fidelă a satului vechi, cu toate componentele sale;          
 o zonă cu facilități de alimentaţie şi spaţii comerciale, construită în stilul perioadei în care scriitorul a trăit; 
aici vor fi comercializate produsele alimentare locale, precum și obiecte de artizanat, de artă populară, pictură 
naivă, pictură pe sticlă sau lemn, diverse alte suveniruri;          
 ateliere meșteșugărești tradiționale (olărit, cusut, țesut, prelucrarea lemnului etc.); 
 o zonă pentru sport: fotbal, tenis, volei, handbal, mini fotbal, tenis de masă, bazin de înot, patinoar, 
skateboard, zone pentru alte jocuri și concursuri de iarnă ş.a.m.d; 
 unități de cazare,  unități tip SPA & wellness, salină etc.          
 o sală de concerte și un amfiteatru în aer liber pentru festivaluri de muzică, dans, teatru, precum şi alte zone 
de agrement, zone pentru concerte şi vizionare de filme în aer liber, cluburi de noapte;         



 o zonă de relaxare, care va cuprinde un parc, alei, bănci, mese de șah, aranjamente florale tradiţionale,  
fântâni cu găleţi din lemn etc.          
 
2. PARCUL INDUSTRIAL NEAMȚ - o infrastructură de afaceri viabilă, pusă la dispoziţie de Judeţul Neamţ și 
administrată printr-o societate de administrare având Judeţul Neamţ ca acționar majoritar, al cărui patrimoniu 
inițial este de așteptat să fie alcătuit din 28,72 ha de teren, situat în sud-vestul municipiului Piatra Neamț, la 
aproximativ 2 km distanţă de zona rezidențială a oraşului și la mai puțin de 10 km de fosta platformă industrială 
chimică din Săvinești. Obiectivul său principal este de a crea parteneriate între mediul de afaceri și administrația 
publică, în scopul dezvoltării accelerate, economice și sociale, a regiunii.  
  
3. SCHI ÎN ROMÂNIA - Staţiunea Durău  

Staţiunea Durău este recomandată pentru odihnă și tratamentul nevrozei astenice, al slăbiciunii, al 
anemiei, în cazul refacerii după eforturi psihice sau intelectuale îndelungate, precum şi pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. Sezonul alb durează din luna decembrie până în luna martie.  

Printre  obiectivele specifice ale proiectului de investiții se numără:  
 reabilitarea pârtiei de schi existente, a infrastructurii de transport pe cablu, a facilităţilor şi utilităţilor 
existente; 
 construirea unei pârtii de schi și teleferic de pe versantul nordic al masivului Ceahlău, la baza piciorului 
Humăriei, între altitudinea de 550 şi 800 m. 
  
4. PARCUL ”CETATE” ȘI ȘTRANDUL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ  

Cu o suprafață totală de 22.130 mp, PARCUL”CETATE” este unul dintre cele mai importante şi 
reprezentative spații verzi întreținute din Tîrgu Neamț . Obiectivele generale ale proiectului sunt:  
 modernizarea infrastructurii și a serviciilor turistice;       
 diversificarea facilităților de petrecere a timpului liber, atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru turiști;       
 creșterea calității mediului prin reducerea poluării și îmbunătăţirea esteticii generale a orașului;       
 construirea unei piscine în aer liber, precum și a unei piscine interioare.       
  
5. TURISM ȘI SĂNĂTATE - STAŢIUNEA “BĂILE OGLINZI“  
              Cu o istorie de peste un secol, Staţiunea “BĂILE OGLINZI“este o stațiune balneară de renume în România, 
ideală pentru vacanțe şi tratament. Această facilitate de tratament balnear este dedicată tratamentului 
afecţiunilor reumatismale, dermatologice, respiratorii, nevrozelor astenice precum și tratamentelor cu  
ultrasunete, băi calde, băi galvanice, dar şi gimnasticii medicale.  

Proiectul are ca scop reabilitarea, dezvoltarea, promovarea și repoziționarea staţiunii “BĂILE OGLINZI” 
pe harta turismului de sănătate, împreună cu dezvoltarea infrastructurii locale de agrement. 

 
  
  
  
 


