
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 
 

     HOTARÂRE 
 

privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tema de proiectare, Studiu de peisagistică și a valorii estimate 
pentru execuția obiectivului 

 
”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PARCULUI UNIREA  

DIN ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ, JUD. NEAMȚ” 
                  
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice;  

            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate nr. 3786/13.03.2018 al Compartimentului Peisagistică, Serviciul UAT  

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
Art. 1. Se aprobă Nota conceptuală în vederea realizării obiectivului ”Reabilitarea și modernizarea 
Parcului Unirea din oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamț”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă Tema de proiectare în vederea realizării obiectivului ”Reabilitarea și modernizarea 
Parcului Unirea din oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamț”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se aprobă Studiul de fundamentare peisagistic în vederea realizării obiectivului ”Reabilitarea și 
modernizarea Parcului Unirea din oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamț”, conform anexei 3, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Se aprobă valoarea estimată pentru obiectivul ”Reabilitarea și modernizarea Parcului Unirea 
din oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamț”, in suma de 598.772 lei fara TVA, 708.724 lei cu TVA. 
Art. 5. Direcția de Contabilitate, Serviciul Investiţii și Serviciul UAT din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 6. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
              Avizat legalitate,  

                              Secretar , 
               jr. Tutu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
    NR.  3785 DIN 13.03.2018 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tema de proiectare, Studiu Peisagistic si a valorii estimate 
pentru execuția obiectivului 

 
”Reabilitarea și modernizarea Parcului Unirea din oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamț” 

 
 
 

  Spațiile verzi din localitățile urbanizate au o influență majoră asupra calității vieții locuitorilor. 
Dacă sunt bine administrate, spațiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate și scuarurile pot deveni locuri 
distincte și atractive din arealul urban. De asemenea, spațiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea 
unei localități. Prin amenajarea spațiilor verzi se dă posibilitatea locuitorilor să intre în contact cu specii 
dendro-floricole, astfel încât această interacțiune să conducă la creșterea conștientizării problemelor de 
mediu. 

Amenajările peisajere publice destinate locuitorilor din mediul urban reprezintă o zonă de interes 
maxim, deoarece spaţiile verzi oferă locuitorilor din oraşele aglomerate (care de regulă reprezintă un 
mediu nesănătos şi neprimitor de viaţă) nişte surse de sănătate şi relaxare care susţin protecţia mediului şi 
conservarea biodiversităţii. Aceste amenajări se caracterizează, în primul rând, prin grija faţă de om şi 
pentru satisfacerea nevoilor de relaxare şi recreere ale acestuia. Cea mai importantă cale pentru protejarea 
mediului, dar şi pentru crearea unui cadru ambiental sănătos şi plăcut oamenilor care locuiesc in zonele 
urbane este dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi. 

Un sector deficitar la nivel local este sectorul serviciilor publice puse la dispoziția locuitorilor, 
oferta de agrement și de petrecere a timpului liber fiind limitată la Grădina Publică. Având în vedere că 
interacțiunea din cadrul comunității reprezintă un factor determinant ce stă la baza consolidării coeziunii 
sociale, este necesar ca la nivelul orașului să fie realizate investiții în dezvoltarea rețelei de spații publice 
locale-parcuri. 

Principalele funcții ale spaţiilor verzi din zonele urbane se referă la faptul că acestea susţin 
sistemele urbane din punct de vedere social şi ecologic, contribuie la îndeplinirea nevoilor cognitive, 
estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor; contribuie la diminuarea stresului vieţii urbane, contribuie 
la “umanizarea” oraşului, fiind plăcute din punct de vedere estetic, au rol de înfrumuseţare, oferă 
posibilitatea de a-şi clarifica si limpezi gândurile, susțin odihna oamenilor; cu cât spaţiile verzi sunt mai 
diverse ca număr, tipuri de specii, tipuri de peisaje, cu atât e mai mare valoarea lor psihologică; reduc 
temperatura din oraş, prin procesul de evapotranspiraţie al plantelor; parcurile reprezintă o insulă de 
răcoare la apus, având un impact benefic asupra microclimatului, reglează regimul precipitaţiilor; reduc 
amplitudinea scurgerilor acvifere de suprafață, reduc pericolul alunecărilor de teren. 

Orașul Tîrgu Neamț își promovează imaginea ca reper turistic important în regiunea de nord-est a 
României, fiind declarat stațiune turistică de interes național. Acțiunile întreprinse în acest sens se înscriu 
în tendințele europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioară a 
patrimoniului existent, într-o formulă care să corespundă necesităților actuale ale comunității. 

În linia acestor demersuri se înscrie și intenția autorităților locale de a reamenaja și moderniza 
Parcul Unirea, proiectul propus fiind important pentru creșterea calității suprafețelor spațiilor verzi din 
orașul Tîrgu Neamț in vederea apropierii de normele și de standardele europene privind spațiul verde. 



 
În concluzie, oportunitatea proiectului este identificată : 
 
- din punct de vedere estetic – amplasamentul propus spre reabilitare și modernizare se află în 

centrul orașului Tîrgu Neamț, ceea ce accentuează nevoia de renovare și de creștere a 
standardelor de calitate, deoarece parcul, în stadiul existent, aduce prejudicii majore imaginii 
orașului , intens tranzitat de turiștii ce vizitează zona; 

- din punct de vedere social – îndeplinește funcția de relaxare, de recreere a locuitorilor orașului 
Tîrgu Neamț; 

- din punct de vedere al mediului înconjurător – un spațiu verde reabilitat și diversificat ca 
specii contribuie la creșterea stratului de ozon, a funcției sanitare pentru locuitorii din zonă; 

- din punct de vedere economic – oportunitatea proiectului este dată de investițiile care s-au 
realizat de administrația publică locală pentru oferirea de condiții și servicii publice calitative 
necesare pentru atragerea de investitori și pentru dezvoltarea de noi afaceri pe plan local. O 
imagine de oraș curat este stimulativă pentru mediul antreprenorial, noile investiții în spații de 
recreere îmbunătățind în mod semnificativ esteticul orașului Tîrgu Neamț. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                     AVIZAT, 
Serviciul Investitii si Transporturi                                                             PRIMAR, 
NR. 3786 DIN 13.03.2018                                                            HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 
 
 

privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tema de proiectare, Studiu Peisagistic si a valorii estimate 
pentru execuția obiectivului 

 
”Reabilitarea și modernizarea Parcului Unirea din oraşul Tîrgu Neamţ, jud. Neamț” 

 
 

   
 

Analizând dispoziţiile Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice: 

 
Documentaţiile tehnico-economice se elaborează, pe etape, astfel: 

a)în etapa I: 
(i) nota conceptuală; 
(ii) tema de proiectare; 

 
Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei 
a notei conceptuale şi a temei de proiectare. 

Nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în scopul justificării 
necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri 
publice. 

Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de 
investiţii propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice. 

 
Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului 

investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, 
în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului 
natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii. 

Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către 
proiectanţi/consultanţi care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se aprobă de către 
beneficiar.  

Conform listelor de cantitati suplimentare transmisa de proiectant, este necesara executia 
urmatoarelor lucrari principale: 

Lucrări propuse: 



- Demolări jardiniere din beton și piatră, fântână arteziană,alei, platforme din beton 
- Sistematizarea amplasamentului și dirijarea apelor pluviale, corecții 
- Îndepărtarea vegetației lemnoase învechite, inclusiv a cioatelor (după obținerea avizelor de 

mediu) și toaletarea exemplarelor rămase 
- Realizarea de alei dalate și bordurate 
- Reabilitarea statuii (soclu; statuie) 
- Amenajarea spațiilor verzi nou create (lucrări de specialitate: plantări, gazonare, împrăștiere 

pământ vegetal) 
- Realizarea sistemului de irigare prin picurare pe spațiile verzi 
- Realizarea infrastructurii fântânii arteziene și montarea acesteia (fundație) 
- Realizarea rețelelor de iluminat public în interiorul parcului și montarea stâlpilor decorativi 
- Realizarea infrastructurii în vederea montării unei cișmele de apă potabilă, din oțel 
- Montare mobilier stradal (bănci ,coșuri gunoi, foișor lemn, jardiniere și bănci din piatră 

fasonată) 
- Alte lucrări neprevăzute. 

 
             Avand in vedere cele mentionate,  vă supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tema de proiectare, Studiu Peisagistic si a valorii 
estimate pentru execuția obiectivului ”Reabilitarea și modernizarea Parcului Unirea din oraşul Tîrgu 
Neamţ, jud. Neamț” pentru o valoare de 598.772 lei, fara TVA, 708.724 lei cu TVA. 

 
 
 
 
 

Director executiv,                   Șef Serviciu, 
Ec. Iosub Ecaterina                                                                                ing. Rusu Ion 
 
 
 
 
Șef Serviciu Investiții,                                                          Compartiment Peisagistică,       
  Ing.  Durbacă Sorin                                                                 Ing. Miltiade Iustina 
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JUDEȚUL NEAMȚ, ORAȘ TÎRGU NEAMȚ, B-DUL ȘTEFAN CEL MARE, NR.62 

TELEFON:0233/790245; FAX: 0233/790508 
 
 
Serviciul URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
COMPARTIMENT PEISAGISTICĂ 
Nr. 3681/12.03.2018 

                                         

                                                                                                                                   Aprob, 
                                                                                                          Primar, 

                                                                                           Harpa Vasilică   
 

 
NOTĂ CONCEPTUALĂ 

Conținut-cadru aferent obiectivului de investiții 
 

”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PARCULUI UNIREA DIN ORAȘUL 
TÎRGU NEAMȚ, JUD. NEAMȚ” 

 

1.Informații generale privind obiectivul de investiții propus 

Orașul Tîrgu Neamț își propune să reabiliteze și să modernizeze Parcul Unirea aflat pe B-dul 
Ștefan cel Mare, transformând acest amplasament într-un parc de odihnă urban modern de care să 
beneficieze locuitorii orașului și turiștii care tranzitează zona. Reabilitarea acestui parc reprezintă o 
prioritate pentru administrația publică locală, fiind localizat în zona centrală a orașului . 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: 

”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PARCULUI UNIREA DIN ORAȘUL TÎRGU 
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor. 

ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

- 

     1.4.           Beneficiarul investiției. 

     ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

2.      Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus. 

Spațiile verzi din localitățile urbanizate au o influență majoră asupra calității vieții 
locuitorilor. Dacă sunt bine administrate, spațiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate și scuarurile 
pot deveni locuri distincte și atractive din arealul urban. De asemenea, spațiile verzi sunt importante 
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pentru biodiversitatea din localități. Prin amenajarea spațiilor verzi se dă posibilitatea locuitorilor să 
intre în contact cu specii dendro-floricole, astfel încât această interacțiune să conducă la creșterea 
conștientizării problemelor de mediu. 

Amenajările peisajere publice destinate locuitorilor din mediul urban reprezintă o zonă de 
interes maxim, deoarece spaţiile verzi oferă locuitorilor din oraşele aglomerate (care de regulă 
reprezintă un mediu nesănătos şi neprimitor de viaţă) nişte surse de sănătate şi relaxare care susţin 
protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii. Aceste amenajări se caracterizează, în primul rând, 
prin grija faţă de om şi pentru satisfacerea nevoilor de relaxare şi recreere ale acestuia. Cea mai 
importantă cale pentru protejarea mediului, dar şi pentru crearea unui cadru ambiental sănătos şi 
plăcut oamenilor care locuiesc in zonele urbane este dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi. 

Un sector deficitar la nivel local este sectorul serviciilor publice puse la dispoziția locuitorilor, 
oferta de agrement și de petrecere a timpului liber fiind limitată la Grădina Publică. Având în vedere 
că interacțiunea din cadrul comunității reprezintă un factor determinant ce stă la baza consolidării 
coeziunii sociale, este necesar ca la nivelul orașului să fie realizate investiții în dezvoltarea rețelei de 
spații publice locale. 

Principalele funcții ale spaţiilor verzi din zonele urbane se referă la faptul că acestea susţin 
sistemele urbane din punct de vedere social şi ecologic, contribuie la îndeplinirea nevoilor cognitive, 
estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor; contribuie la diminuarea stresului vieţii urbane, 
contribuie la “umanizarea” oraşului, fiind plăcute din punct de vedere estetic, au rol de 
înfrumuseţare, oferă posibilitatea de a-şi clarifica si limpezi gândurile, susțin odihna oamenilor; cu 
cât spaţiile verzi sunt mai diverse ca număr, tipuri de specii, tipuri de peisaje, cu atât e mai mare 
valoarea lor psihologică; reduc temperatura din oraş, prin procesul de evapotranspiraţie al plantelor; 
parcurile reprezintă o insulă de răcoare la apus, având un impact benefic asupra microclimatului 
(Rachel Spronken-Smith, 1998), reglează regimul precipitaţiilor; reduc amplitudinea scurgerilor 
acvifere de suprafață, reduc pericolul alunecărilor de teren. 

Orașul Tîrgu Neamț își promovează imaginea ca reper turistic important în regiunea de nord-
est a României, fiind declarat stațiune turistică de interes național. Acțiunile întreprinse în acest sens 
se înscriu în tendințele europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare 
superioară a patrimoniului existent, într-o formulă care să corespundă necesităților actuale ale 
comunității. 

În linia acestor demersuri se înscrie și intenția autorităților locale de a reamenaja și 
moderniza Parcul Unirea, proiectul propus fiind important pentru creșterea calității suprafețelor 
spațiilor verzi din orașul Tîrgu Neamț in vederea apropierii de normele și de standardele europene 
privind spațiul verde. 

 
În concluzie, oportunitatea proiectului este identificată : 
 
- din punct de vedere estetic – amplasamentul propus spre reabilitare și modernizare se află 

în centrul orașului Tîrgu Neamț, ceea ce accentuează nevoia de renovare și de creștere a 
standardelor de calitate, deoarece parcul, în stadiul existent, aduce prejudicii majore 
imaginii orașului , intens tranzitat de turiștii ce vizitează zona; 

- din punct de vedere social – îndeplinește funcția de relaxare, de recreere a locuitorilor 
orașului Tîrgu Neamț; 

- din punct de vedere al mediului înconjurător – un spațiu verde reabilitat și diversificat ca 
specii contribuie la creșterea stratului de ozon, a funcției sanitare pentru locuitorii din 
zonă; 

- din punct de vedere economic – oportunitatea proiectului este dată de investițiile care s-au 
realizat de administrația publică locală pentru oferirea de condiții și servicii publice 
calitative necesare pentru atragerea de investitori și pentru dezvoltarea de noi afaceri pe 
plan local. O imagine de oraș curat este stimulativă pentru mediul antreprenorial, noile 
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investiții în spații de recreere îmbunătățind în mod semnificativ esteticul orașului Tîrgu 
Neamț. 
 
2.1. Scurtă prezentare privind: 

 
a) deficiențe ale situației actuale. 

  
Amplasamentul care face obiectul investiției este ocupat, din anul 1920, cu un spațiu ce are  

destinație de parc de odihnă , în suprafață de 1843 mp. De-a lungul timpului, parcul a suferit 
modernizări minore, doar în ceea ce privește mobilierul stradal (bănci, coșuri gunoi, stâlpi de 
iluminat), care, la momentul actual este și acesta degradat, unele elemente chiar lipsesc în totalitate. 
Parcul este străbătut de alei pavate deteriorate, pe marginea cărora sunt amplasate, pe diferite 
porțiuni jardiniere din piatră cu pământ  care se dărâmă și nu mai pot suporta reparații. Fântâna 
arteziană, foarte veche și nefuncțională oferă un peisaj nedorit, în locul acesteia fiind efectiv o ruină. 
Statuia scriitorului Ion Creangă, din zona centrală a parcului a suferit reparații dar, în timp, s-a 
degradat considerabil. Vegetația din parc este formată din arbori (din specia tei, castan, brad alb, 
salcâm), arbuști și gard viu (tuia, buxus,ienupăr, forsythia), dar, cu excepția câtorva exemplare, se 
află în declin fiziologic, fiind plantată cu mulți ani în urmă. Pe spațiul verde aferent parcului există 
denivelări, care pot pune în pericol siguranța copiilor. Gazonul este erodat. În imediata vecinătate a 
parcului funcționează un loc de joacă pentru copii, cu echipamente relativ noi, peisajul pentru cei 
care își supraveghează copiii fiind dezolant. 

 
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții. 

 
Propunerea de reabilitare a unui spațiu public de recreere gravitează în jurul necesităților 

evidente de organizare a unor spații pentru desfășurarea de activități de recreere și petrecere a 
timpului liber intr-un mod activ. Spațiul de recreere nou creat prin proiect - parcul, va crea o 
infrastructură care să corespundă exigențelor cetățenilor orașului, locuitorii având acces la un loc 
prielnic pentru odihnă, contemplare, socializare dar și pentru alte activități recreative, aflat chiar în 
centrul orașului. 

Proiectul de reabilitare peisagistică a Parcului Unirea pornește de la elementele specifice 
zonei, promovarea turismului în arealul Tîrgu Neamț, cadrul natural,a nevoilor locuitorilor orașului 
cu privire la activitățile de recreere și situația existentă a parcului în acest moment. Compoziția 
peisagistică se va întocmi pe baza caracteristicilor și specificului zonei, a reliefului și a vegetației 
montane. Fiind situat chiar în centru, la intersecția căilor principale de tranzitat a orașului, zonă în 
care ajung toți turiștii ce vizitează arealul, reabilitarea parcului este iminentă, absolut necesară în 
creșterea standardelor de calitate și crearea de structuri pentru petrecerea timpului liber. 

Finisajele alese, mobilierul stradal modern și spațiul verde amenajat vor oferi o ambianță 
plăcută plimbărilor, odihnei, în timp ce jocurile de apă special amenajate vor încânta privirile iar 
rețeaua de iluminat corespunzător va oferi siguranță cetățenilor de a-și petrece timpul liber seara în 
zona de recreere. 

 
c)impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții 

 

În cazul în care prezentul proiect de investiții nu va fi realizat, parcul va rămâne în stadiul 
actual și va aduce prejudicii imaginii orașului, administrației și disconfort cetățenilor, calitatea 
serviciilor publice de la nivel local nefiind îmbunătățită și implicit condițiile de relaxare și petrecere a 
timpului liber se vor menține la un nivel scăzut. 
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2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau 
funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea 
justificării necesității obiectivului de investiții 

 

La nivel local există un amplasament cu destinație parc de odihnă, denumit și grădină publică, 
pe B-dul Ștefan cel Mare, în suprafață de 9.515 mp, ce cuprinde loc de joacă pentru copii, foișor, alei 
și spații verzi. Din păcate, gradina publică nu este suficientă pentru a deservi un număr de 
aproximativ 20.000 de locuitori ai orașului, la care se adaugă persoanele din localitățile limitrofe și 
turiștii ce tranzitează orașul. Astfel, se justifică necesitatea acestei investiții, fiind considerată o 
prioritate pentru administrația publică locală. 

 

2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri 
similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul 
de investiții propus 

 

Prezentul obiectiv de investiții este inclus în strategia de dezvoltare economică-socială a 
orașului Tîrgu Neamț pentru 2014-2020, fiind inclus în lista cu proiecte strategice prioritare la 
categoria ”AMENAJAREA/CREAREA DE SPAȚII DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER, PARCURI, 
LOCURI DE JOACĂ”. 

 

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă 
partea română la realizarea obiectivului de investiții 

Nu este cazul. 

 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției 

 

- Îmbunătățire estetică – îmbunătățirea imaginii orașului, a creșterii standardelor de 
calitate; 

- Îmbunătățire a vieții sociale – creșterea gradului de relaxare, de recreere, de socializare a 
tuturor categoriilor de vârstă a locuitorilor ; 

- Îmbunătățire a mediului înconjurător –creșterea stratului de ozon, a funcției sanitare 
pentru locuitorii orașului; 

- Îmbunătățire economică – atragerea de investitori pentru dezvoltarea de noi afaceri pe 
plan local, o imagine de oraș curat fiind stimulativă pentru mediul antreprenorial. 
 

3. Estimarea suportabilității investiției publice 
 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-de în 
considerare, după caz: 
 

- Costurile unei investiții similare realizate  
- Standarde de cost pentru investiții similare  
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Estimarea cheltuielilor pentru EXECUȚIA obiectivului de investiţii (în mii lei cu TVA): 
673.024 lei, inclusiv TVA. 
 

 
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-

economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii 
de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile 
necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege: 

 
- Documentație cadastrală, Studiu topografic =1.500 lei 
- Studiu de fezabilitate  = 6.000 lei 
- Studiu geotehnic =1.500 lei 
- Studiu peisagistic și sistematizare verticală =0 
- Documentație tehnică pentru autorizarea reabilitării DTAC  *= 0 
- Proiect tehnic PTh , Detalii de execuție DDE *= 15.000 lei 
- Asistență proiectant  *= 2.000 lei 
- Consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru verificare conformitate (diriginte 
șantier) =2.000 lei 

- Verificări proiecte de către verificatori autorizați =1.000 lei 
- Avize și acorduri = 2.000 lei 

Notă : marcate cu  *  sunt cheltuielile de proiectare =   31.000 lei  inclusiv TVA 
 
3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate  

- Buget local. 
 

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției 
existente : 
 
      Regim juridic : 

 Terenul face parte din domeniul public al orașului Tîrgu Neamț, regăsindu-de în Inventarul 
Domeniului Public la poziția 792, ”Parc Unirea”. 

 
Regim economic: 
Conform prevederilor inventarului domeniului public valoarea de inventar a imobilului este de 

184.300 lei. 
 
Regim tehnic : 
Imobilul vizat de investiție nu este grevat de servituți sau alte sarcini dar are condiționări 

specifice de construire pentru că se află în  zona de protecție a clădirii de patrimoniu a Spitalului 
Orășenesc ”Sf. Dimitrie”și beneficiază de avize specifice din partea Direcției Județene pentru Cultură 
Neamț (trebuie preluate informațiile care vor fi scrise în Certificatul de Urbanism). 

 
5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului 

de investiții: 
 
a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e)  (localizare, suprafața 

terenului, dimensiuni în plan) 
 
Suprafața de teren care face obiectul reamenajării în cadrul acestui obiectiv de investiții se 

află pe domeniul public al orașului Tîrgu Neamț, în centru orașului, pe B-dul Ștefan cel Mare. 
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Suprafața totală a parcului este de 1843 mp, din care 418,30 mp alei și 1424,70 mp spații verzi, 
conform Registrului Local al Spațiilor Verzi din orașul Tîrgu Neamț. 

 
 
 

b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: 
 
Vecinătăți: 
N - B-dul Ștefan cel Mare (trotuar) 
S - propr. Socom Unirea Tîrgu Neamț, propr. Bloc locuințe M prim 1 
E - B-dul Mihai Eminescu (trotuar) 
V - propr. Bloc locuințe M prim 1 (trotuar) 
 
Accesul în parc se face direct din b-dul Ștefan cel Mare și b-dul Mihai Eminescu. 
 

c) Surse de poluare existente în zonă: 
 
Nu este cazul. 
 

d) Particularități de relief 
Amplasamentul propus este într-o suprafață plană. În vederea executării lucrărilor de 

sistematizare verticală sunt necesare umpluturi de pământ. 
 

e) Nivel de echipare tehnico-utilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților. 
 
Amplasamentul propus are acces la energie electrică și rețele de apă. 
 

f) Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate 
 
- 

 
g) Posibile obligații de servitute 

 
Nu este cazul. 
 

h) Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor 
construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după 
caz. 
 
Nu este cazul. 
 

i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate – 
plan urbanistic general și regulamentul local de urbanism aferent: 
 
Reamenajarea parcului se va face conform Planului Urbanistic General al orașului. 
 

j) Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau 
în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone 
protejate: 
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Imobilul se află în  zona de protecție a clădirii de patrimoniu a Spitalului Orășenesc ”Sf. 

Dimitrie”și beneficiază de avize specifice din partea Direcției Județene pentru Cultură Neamț . 
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional 

 
a) Destinație și funcțiuni; 

 
Lucrările propuse au ca scop principal creșterea atractivității spațiului de recreere pentru 

locuitorii orașului și pentru cei care tranzitează zona. Se dorește ca zona de recreere să fie un spațiu 
destinat tuturor categoriilor de vârste, cu destinația de parc de odihnă, relaxare și plimbare. Se 
propune realizarea unor compoziții care să ducă la îmbunătățirea calității mediului prin plantarea 
unui număr semnificativ de arbori/arbuști/specii floricole, introducerea unui sistem performant de 
irigație a spațiilor verzi, montarea de mobilier stradal de calitate (bănci, coșuri, stâlpi de iluminat), 
realizarea de alei dalate, realizarea unei fântâni arteziene cu jeturi de apă, lumini și muzică, 
reabilitarea statuii scriitorului Ion Creangă. În concluzie se va căuta soluția optimă prin care, într-un 
mod armonios, toate obiectivele urmărite să fie atinse și locuitorii să beneficieze de o infrastructură 
modernă de petrecere a timpului în aer liber. 

 
b) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate; 

 
Lucrări propuse: 
- Demolări jardiniere din beton și piatră, fântână arteziană,alei, platforme din beton 
- Sistematizarea amplasamentului și dirijarea apelor pluviale, corecții 
- Îndepărtarea vegetației lemnoase învechite, inclusiv a cioatelor (după obținerea avizelor 

de mediu) și toaletarea exemplarelor rămase 
- Realizarea de alei dalate și bordurate 
- Reabilitarea statuii (soclu; statuie) 
- Amenajarea spațiilor verzi nou create (lucrări de specialitate: plantări, gazonare, 

împrăștiere pământ vegetal) 
- Realizarea sistemului de irigare prin picurare pe spațiile verzi 
- Realizarea infrastructurii fântânii arteziene și montarea acesteia (fundație) 
- Realizarea rețelelor de iluminat public în interiorul parcului și montarea stâlpilor 

decorativi 
- Realizarea infrastructurii în vederea montării unei cișmele de apă potabilă, din oțel 
- Montare mobilier stradal (bănci ,coșuri gunoi, foișor lemn, jardiniere și bănci din piatră 

fasonată) 
- Alte lucrări neprevăzute. 

 
c) Durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiilor propuse: 

 
Durata minimă de funcționare a spațiului de recreere (parc) va fi de minim 20 ani. 
Durata de realizare a documentației va fi de  60 zile de la obținerea avizului de principiu in 

Consiliul Local. 
 
 

d) Nevoi/solicitări funcționale specifice 
 
Se a avea în vedere accesul persoanelor cu dezabilități în suprafața reabilitată prin 
construirea de rampe conforme, dacă este cazul. 
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7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a: 
- Studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții 

Nu este cazul. 
 

- Expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 
audituri sau analize relevante, inclusiv analiză diagnostic, în cazul intervențiilor la 
construcții existente 
Nu este cazul. 
 

- Unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și 
permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente 
istorice sau în zone protejate. 

 
 Imobilul vizat de investiție are condiționări specifice de construire pentru că se află în  zona 

de protecție a clădirii de patrimoniu a Spitalului Orășenesc ”Sf. Dimitrie”și beneficiază de avize 
specifice din partea Direcției Județene pentru Cultură Neamț. În funcție de avizele cerute prin 
Certificatul de Urbanism se va lua măsura întocmirii unui astfel de studiu. 

 
     Data,  
 12.03.2018                                                                                           
 
  Director executiv,                   Șef Serviciu, 
Ec. Iosub Ecaterina                                                                              ing. Rusu Ion 
 
 
 
 
Șef Serviciu Investiții,                                                                     Compartiment Peisagistică,       
  Ing.  Durbacă Sorin                                                                     Ing. Miltiade Iustina 
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I. INTRODUCERE 
 
1.1.  Scopul studiului peisagistic 
 
Studiul de fundamentare peisagistică pentru investiția „Reabilitarea și 

modernizarea Parcului Unirea din orașul Tîrgu Neamț, jud. Neamț” are ca scop principal 
analiza peisajului amplasamentului luat în studiu, prin sublinierea componenței sale actuale – 
spațiile verzi, identificarea valorilor de peisaj și propunerea de recomandări cu privire la 
dezvoltarea sustenabilă a acestuia în concordanță cu direcțiile strategice de dezvoltare ale 
orașului Tîrgu Neamț, jud. Neamț. 

 
1.2.  Conceptul de peisaj 
 
Peisajul este definit prin Convenția Peisajului de la Florența ca parte de teritoriu 

perceput ca atare de către populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii 
factorilor naturali și/sau umani. Acesta este o structură socială cu scopuri economice pe un 
suport care a fost natural sau o realitate la definirea căreia participă deopotrivă natura și spiritul 
uman. Domeniul urbanismului și amenajării teritoriului tratează peisajul ca proces de 
interpretare calitativă a locurilor întotdeauna relaționat cu elementul uman și sintetizat ca: mod 
de percepție a lumii și construcție mentală, produs social, cultural și experiență vizuală, 
structură dinamică, ca rezultat diferit de la un individ la altul. Analizând aceste definiții putem 
afirma că peisajul este definit de relația dintre cadrul natural și cel construit, dintre om, cadrul 
de viață și activitățile pe care acesta le desfasoară în mediul înconjurător, cu un caracter 
puternic subiectiv. 

 Politica peisajului este o expresie prin care autoritățile publice competente 
desemnează principii generale, strategii și linii directoare care permit adoptarea de măsuri 
specifice care au ca scop protecția, managementul și amenajarea peisajului. Obiectivul de 
calitate peisajeră desemnează formularea de către autoritatile publice competente, pentru un 
anumit peisaj, a aspirațiilor populației cu privire la caracteristicile peisajere ale cadrului lor de 
viață. Protecția peisajului cuprinde acțiunile de conservare și menținere a aspectelor 
semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată 
din configurația naturală și/sau de intervenția umană. 

Peisajul este definit de două tipologii principale: 

- peisajul natural - patrimoniul natural, zone verzi importante în teritoriu, zone 
umede, habitate, etc. 

-  peisajul antropic - peisajul construit - patrimoniul construit, rezultatele acțiunii 
antropice, peisaje rurale și  peisajul cultural material și imaterial (tradiții, evenimente, cutume). 

Această divizare pe tipologii de peisaj are rolul de a îmbunătăți gestionarea acestora în 
funcție de gradul de intervenție al factorului uman. 

Analiza peisajului se realizează pe două direcții principale, complementare: 
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- analiza sinoptică a peisajului, generală și completă a structurii teritoriului prin 
analiza diferitelor planuri, texturi și a bazelor de date; 

-  analiza sensibilă, subiectivă a peisajului, a modului de percepție a acestuia. 

Această ultimă analiză subliniază latura puternic subiectivă ce tine de modul de 
percepție a peisajului. Acesta este influențat de observator (condiții psiho-sociale și culturale), 
de condițiile climatice (claritatea atmosferei, intensitatea luminii, temperaturi) și de dinamica 
peisajului (activitățile și evenimentele ce au loc în teritoriu, poziția observatorului - statică sau în 
mișcare etc). 

Prin valori de peisaj se definesc toate elementele de potențial ale acestuia: 

-  valori productive - ca resursă economică - peisajele agricole; peisaje cu potențial 
turistic; 

-  valori ecologice - peisaje cu caracter preponderent natural ce ameliorează 
calitatea factorilor de mediu și reduc riscurile naturale (inundații, alunecări de teren).  

- valori culturale - peisaje cu valoare de patrimoniu (natural sau construit), peisaje 
identitare, peisaje cu caracter de unicat sau peisaje culturale. 

Peisajele fragile subliniază vulnerabilitățile din teritoriu, elementele de disfuncție sau 
tensiunile dintre elementele naturale și/sau antropice. Ele pot fi definite prin prisma funcțiilor 
peisajului (socială, naturală, economică, culturală) și sunt determinate de disfuncții precum: 
structura neechilibrată a populației în teritoriu, tensiuni între zonele protejate și expansiunea 
urbană, accesibilitatea redusă, degradarea elementelor de patrimoniu, etc. 

Studiul va propune o modalitate de utilizare a peisajului ca resursă de dezvoltare 
durabilă.  

Recomandările formulate vor fi specifice pentru investiția vizată și vor propune tipuri de 
intervenții direcționate, controlate sau direcționate asupra peisajului existent. 

1.3.  Obiectivele studiului 

Obiectivul studiului este elaborarea unei analize a peisajului spațiului public care face 
obiectul prezentei documentații aflat în orașul Tîrgu Neamț, jud. Neamț, care să orienteze 
dezvoltarea urbanistică a acestuia.   

Studiul peisagistic urmărește aspectele: 

- integrarea în peisaj la nivel macro-teritorial; 

- protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului natural reprezentat de spațiile 
verzi în conexiune cu ecosistemele din teritoriu; 

- structurarea unui sistem verde coerent și integrarea acestuia în cadrul spațial-
volumetric, ambiental și de imagine a localității.  

 

 

 

 



 

1.4.   Materialul de studiu 

Materialul de studiu ş
reabilitare și modernizare, pentru care s
trăsăturile şi tipologia cadrului natural specific zonei 

Metode de cercetare 
1. Documentare general
2. Observaţia şi analiza studiilor de caz generale;
3. Analiza obiectivului propus pentru amenajare;
4. Investigaţii de tip SWOT a situa
5. Determinarea tuturor elementelor car

realistică în vederea îmbunătăţ
6. Finalizarea unei propuneri de proiectare judicioas
 
 
 

 

2.1. ÎNCADRAREA ÎN MACROPEISAJ 

 

 

Figura 3.1. Încadrarea Oraşului Tî
                   în Judeţul Neamț                   
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Targu_Neamt
 

2.1.1. Relieful 

 
Târgu Neamţ este aşezat în partea central

(Ozana-Topoliţa), pe cursul mijlociu al râului Neam
locul de intersecţie a coordonatelor geografice: 47

Pe harta judeţului Neamţ, ora
Nemţişor cu râul Neamţ (Ozana), la o intersec
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Materialul de studiu și metodele de cercetare 

Materialul de studiu şi cercetare este reprezentat de spațiul propriu
modernizare, pentru care s-a realizat o documentare general

i tipologia cadrului natural specific zonei şi implicit încadrarea 
 

Documentare generală de specialitate; 
i analiza studiilor de caz generale; 

Analiza obiectivului propus pentru amenajare; 
ii de tip SWOT a situaţiei existente; 

Determinarea tuturor elementelor caracteristice pentru o propunere credibil
ătăţirii situaţiei existente; 

Finalizarea unei propuneri de proiectare judicioasă. 

II. ANALIZA PEISAJULUI 

ÎNCADRAREA ÎN MACROPEISAJ - ELEMENTE DE PEISAJ NATURAL

         

îrgu Neamț                      Figura 3.2. Harta Ora
                                              (https://ro.wikipedia.org/wiki/Targu_Neamt

https://ro.wikipedia.org/wiki/Targu_Neamt)  

şezat în partea central-estică a României, în Depresiunea Neam
cursul mijlociu al râului Neamţ (Ozana), la o altitudine de circa 360 m, marcând 

ie a coordonatelor geografice: 47º12' latitudine nordică şi 26º21' longitudine estic
ului Neamţ, oraşul este situat în partea de nord-est, în

 (Ozana), la o intersecţie de drumuri mari şi circulate, de mare importan

țiul propriu-zis propus spre 
a realizat o documentare generală cu privire la 

i implicit încadrarea acestuia în zonă . 

acteristice pentru o propunere credibilă și 

ELEMENTE DE PEISAJ NATURAL 

 

Figura 3.2. Harta Oraşului Tîrgu Neamț 
org/wiki/Targu_Neamt)                  

 a României, în Depresiunea Neamţ 
 (Ozana), la o altitudine de circa 360 m, marcând 

şi 26º21' longitudine estică. 
est, în aval de confluenţa râului 
i circulate, de mare importanţă 
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economică, turistică şi strategică. În partea de nord se învecinează cu comuna Răuceşti, la vest cu 
comuna Vânători-Neamţ, la sud-est cu comuna Petricani şi la est cu comuna Timişeşti. 

Suprafaţa oraşului Târgu Neamţ, inclusiv localităţile componente: Humuleşti, Humuleştii Noi şi 
Blebea, este de 4301 ha, din care 1761 ha teren arabil, 1128 ha păşuni, 496 ha păduri, 59 ha livezi şi 
1191ha intravilan. Oraşul este situat în partea de nord-est a judeţului, la o intersecţie de drumuri 
naţionale, judeţene şi comunale. Oraşul Târgu Neamţ se află la o distanţă de 45 km de municipiul 
Piatra Neamţ, 120 km de municipiul Iaşi şi 60 km de municipiul Suceava. (Micșa E., 2014) 

Deşi suprafaţa oraşului este relativ mică, îmbracă aspecte variate ale reliefului, ca 
rezultat al unei evoluţii de milioane de ani. Relieful oraşului înglobează valea râului Neamţ 
(Ozana), orientată V-E, cu terasele şi interfluviile (dealurile) de pe partea dreaptă, iar pe stânga 
fiind Culmea Pleşului. Culmea Pleşului are înălţimea maximă de 913 m şi care descreşte către 
sud-est. În dreptul oraşului înălţimea cea mai mare a culmei este la Cerdac (Vf. Vânători, 623 
m), care domină albia Ozanei cu aproape 250 m. Apele de şiroire, în decursul timpului, au 
săpat văi adânci, cu pante prăpăstioase, pe care oamenii le-au numit “râpi” sau “gropi”. Între 
acestea se găsesc “dealuri”: Dealul Gol, Dealul Cetăţii, Dealul lui Stan. (Micșa E., 2014) 

Terasele reprezintă un relief de tip sculptural, destul de extinse, prezente numai pe partea 
dreaptă a râului Neamț. Terasa de 2-6 m este mai extinsă, având o lăţime de circa 750 m. Terasa de 
10-15 m este ceva mai îngustă, cu o lăţime de doar 500 m. Terasele au constituit suportul pe care s-
a dezvoltat oraşul Târgu Neamţ cu suburbiile sale, întrunind condiţii favorabile pentru construcţii, 
agricultură, transporturi. (Micșa E., 2014) 

 
2.1.2. Clima   
 
Poziţia oraşului Tîrgu Neamţ în Depresiunea Neamţ, care este şi adăpostit de Culmea 

Pleşului către NNE, determină ca factorii climatogeni să prezinte particularităţi specifice zonei. Ca 
urmare a uşoarei expuneri a reliefului spre SE, unghiul de incidenţă al razelor solare la amiază 
variază între 66º12' la solstiţiul de vară şi 19º18' la solstiţiul de iarnă.  

Temperatura medie multianuală este de +8,2ºC. Luna cu temperatura cea mai coborâtă este 
ianuarie, cu -3,8ºC, iar luna cu temperatura cea mai ridicată este iulie, cu +19,5ºC, rezultând o 
amplitudine termică anuală de 23,2ºC. Aceste valori, dacă sunt comparate cu datele staţiilor 
meteorologice învecinate, arată că, la Târgu Neamţ climatul este moderat, valorile fiind adesea cu 
câteva grade mai ridicate faţă de valea Siteului şi Podişul Moldovenesc. Analizând datele pentru 
lunile de iarnă, observăm că iernile nu sunt atât de geroase pe cât s-ar putea crede, deoarece media 
multianuală ajunge doar la -2,4ºC. Numărul zilelor de iarnă cu temperatura mai mică sau egală cu 
0ºC este, în medie, de 49 zile.  

Media temperaturilor pentru lunile de vară este cuprinsă între +17,2ºC şi +20,3ºC. 
Numărul zilelor de vară cu temperatura mai mare sau egală cu 25ºC este, în medie, de 46 zile, 
iar a acelora cu temperatura de 30ºC şi peste (zile tropicale), este de 6 zile, în medie, pe an.  
Numărul zilelor fără îngheţ este, în medie, de 250. Primele zile cu îngheţ apar în a doua decadă 
a lunii octombrie, iar ultimele zile cu îngheţ se înregistrează în a doua decadă a lunii aprilie. 
(Micșa E., 2014) 
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2.1.3. Solurile 
 

 Repartiţia în teritoriu a principalelor tipuri şi subtipuri de soluri este condiţionată de factorii 
climatici, de relief şi antropici: volumul edafic util, compactarea, panta terenului, toate acestea se 
regăsesc în formula unităţii de sol. Caracteristice pentru zona Subcarpaţilor Moldovei sunt solurile 
brune de pădure tipice sau cu diferite grade de podzolire. În zona oraşului Tîrgu Neamţ predomină 
solurile podzolite brune argilo-iluviale, care se găsesc în acelaşi areal cu solurile brune de pădure, din 
care au evoluat. Subtipurile de sol prezente în zonă sunt: solurile brune podzolite, solurile brune-
gălbui podzolite şi solurile brun-montane podzolite. Solurile brune podzolite se caracterizează prin 
conţinutul scăzut de humus şi aciditate ridicată. Toate aceste tipuri sunt sărace în azot, fosfor, 
potasiu şi microelemente. Astfel de soluri sunt prielnice culturilor de grâu, secară, orz, porumb, 
cartofi, trifoi, mazăre, fasole, rădăcinoase şi in de fibre. Necesită o fertilizare mai puternică cu gunoi 
de grajd în doze mari, turbă, la intervale de 2-3 ani sau îngrăşăminte verzi. (Micșa E., 2014) 

 
2.1.4. Hidrografia 
 

Aspectul actual al reţelei hidrografice este rezultatul unei îndelungate evoluţii, a unor 
necontenite prefaceri legate, în primul rând, de mişcările tectonice, de variaţiile climatice suferite în 
decursul timpului şi de activitatea de modelare a genţilor externi. 

Râul Neamţ (Ozana), afluent de dreapta al Moldovei izvorăşte din zona montană a flişului 
carpatic, de sub vârful Hălăuca (1530 m), curge în zona depresiunii intramontane Pipirig, apoi prin 
depresiunea subcarpatică Neamţ, traversând oraşul de la vest la est şi se varsă în Moldova, în aval 
de localitatea Timişeşti. În zona înaltă primeşte ca afluenţi de dreapta pe: Dolheşti, Domesnic, Secu, 
iar în depresiune, puţin în amonte de Tîrgu Neamţ, primeşte, pe stânga, pârâul Nemţişor. 

Râul Neamţ are o alimentare pluvională şi un bazin cuprinzător, care se întinde, în 
general, în sectorul montan şi înregistrează creşteri în perioada de primăvară, odată cu topirea 
zăpezilor din zona înaltă şi la începutul verii, când se înregistrează maximul de precipitaţii. În 
cursul mijlociu şi cel inferior prezintă o albie largă, cu cursul apei despletit în mai multe braţe, cu 
mari depuneri de pietriş şi cu un debit de apă relativ constant.  

Zona oraşului Târgu Neamţ se bucură de o pânză freatică destul de bogată, atât în depozitele 
de luncă, cât şi în cele de terasă, adăugând că sunt nepoluate şi îndeplinesc toate condiţiile unei ape 
potabile de foarte bună calitate. În zona de luncă stratul acvifer se găseşte la o adâncime de 0,5 –2 
m. Grosimea medie a stratului de apă oscilează între 2 şi 3 m. Debitul apei freatice oscilează între 10 
–20 litri/s. Din această pânză, în amonte de Târgu Neamţ s-au făcut captări pentru aducţiunea şi 
alimentarea oraşului cu apă. Izvoarele sărate din zona Băilor Oglinzi au fost cunoscute din cele mai 
vechi timpuri şi folosite în tratarea sau vindecarea unor boli. (Micșa E., 2014) 
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2.1.5. Condiții seismice 

Arealul circumscris judeţului Neamţ se încadrează, în macrozona cu magnitudinea 
seismică 6, în partea central-vestică dincolo de o linie orientată NNE – SSV care trece între 
Piatra Neamţ şi Săvineşti. Sectorul nordic al judeţului (din care face parte şi oraşul Târgu 
Neamţ), se încadrează în macrozona cu magnitudinea seismică 6, scara MKS, conform SR 
11100/1-93. (Zonarea seismică a României) 

 
2.1.6. Vegetația și fauna 

 Din punct de vedere al vegetaţiei, teritoriul oraşului Tîrgu Neamţ face parte din sectorul 
destinat culturilor agricole.  

Apariţia legii privind apărarea fondului forestier a condus la măsuri de apărare împotriva 
tăierilor neraţionale, la plantarea de specii repede crescătoare (plop, molid, duglas) şi la lucrări 
privind evitarea eroziunii. Aceste măsuri au dus la regenerarea fondului silvic, în care bradul 
(Abies alba) ocupă suprafaţa cea mai mare.  

În pădurile cu suprafeţe importante de molid (Picea excelsa), găsim şi alte specii, cum ar 
fi: laricele (Larix decidua), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), mesteacănul (Betula 

verrucosa) şi arbuştii Alnus viridis şi Vaccinium myrtillus. În pădurile de fag, alături de acesta, 
se mai găsesc: gorunul (Quercus petraea), carpenul (Carpenus betullus), jugastru (Acer 

campestris).  
Există şi un etaj de trecere, de la fag la gorun, în care, alături de aceste două specii, întâlnim 

şi: teiul, frasinul, cerul, iar dintre arbuşti: păducelul, sângerul, măceşul, socul, alunul. Tot aici, găsim şi 
un bogat strat erbaceu, reprezentat prin: obsiga, săbiuţa, lumânărica, floarea paştelui, papucul 
doamnei, barba caprei.  

Dintre plantele cu valoare economică, întâlnim: zmeurul, murul, mătrăguna. De 
asemenea, ciupercile de pădure reprezintă o altă resursă economică importantă (ghebe, hribi, 
râşcovi, nicoreţi).  

Flora oraşului aparţine subetajului pădurilor amestecate de fag, molid şi brad, dar apar şi 
suprafeţe acoperite cu păduri pure, care nu se dispun, întotdeauna, într-o etajare normală.  

În zona depresionară, fauna specifică se caracterizează prin: şoarecele de câmp, 
localizat în zonele culturilor cu cereale. Iepurele de câmp are extindere în toată zona, dar, în 
timpul agriculturii cooperativizate, care practică tarlalele mari, mecanizate, tratamente insecto - 
fungicide, nu a avut condiţii optime de dezvoltare, fiind obligat să se retragă spre pădure. 
Păsările sunt extrem de numeroase în pădure: corbul, coţofana, grangurul, piţigoiul de brădet, 
piţigoiul codat, forfecuţa, botgrosul, gaiţa, pupăza, cucul, ciocănitoarea. Răpitoarele de noapte sunt 
reprezentate de: cucuvea, bufniţa, huhurezul de pădure. În număr mare sunt prezente sturzul şi 
mierla. În păduri, dintre mamifere, trăiesc: lupul, vulpea, mistreţul, căpriorul. (Micșa E., 2014) 
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2.2.   RISCURI 
 
2.2.1. Riscuri naturale 
 

 În oraşul Tîrgu Neamţ, ca de altfel în majoritatea zonelor din judeţul Neamţ, riscurile naturale 
sunt reprezentate de zone cu risc de inundabilitate şi zone cu alunecări de teren. Pe teritoriul 
oraşului, zonele cu risc de inundabilitate sunt situate în lungul Ozanei (Neamţ), unde sunt necesare 
lucrări de reabilitare şi extindere a digurilor existente, de regularizare a cursului de apă şi de 
consolidare a malurilor. (Micșa E., 2014) 

Zonele care prezintă riscul alunecărilor de teren se găsesc pe terenurile cu folosinţă 
pentru păşune şi fâneţe naturale. În prezent, alunecările deţin un rol restrâns în modelarea 
versanţilor de pe teritoriul oraşului, majoritatea lor fiind o consecinţă a reactivării unor alunecări 
mai vechi, produsă în anii cu exces de umiditate.  

2.2.2.  Surse de poluare și calitatea factorilor de mediu 

Principala sursă de poluare din oraş este cea sonoră datorată traficului rutier, în special 

traficului greu, dar şi poluarea sonoră de tip industrial are un rol important, astfel încât 

realizarea centurii ocolitoarea a oraşului, destinată, în special traficului greu, îmbunătăţirea 

proceselor tehnologice şi realizarea unei perdele de protecţie care să separe zona industrială 

de restul oraşului vor duce la modificări importante in acest domeniu.  

Obiective în vederea protejării mediului înconjurător şi pentru obţinerea unei calităţi mai 

bune a aerului respirat şi a unei vieţi mai sănătoase în oraşul Tîrgu Neamţ: delimitarea 

perimetrului de protecţie a frontului de captare a apei potabile şi urmărirea sistematică, prin 

foraj de observaţie, a evoluţiei calitative şi cantitative a rezervoarelor de apă subterană 

exploatabile; introducerea monitorizării la principalele surse emitente de poluanţi atmosferici, în 

vederea stabilirii măsurilor de reducere a aportului acestora la poluarea aerului; îmbunătăţirea 

reţelei şi a sistemului de circulaţie rutier în scopul reducerii aportului traficului rutier la poluarea 

aerului.  

Poluarea vizuală presupune implantarea în câmpul vizual a unor obiecte sau materiale aflate 

în dizarmonie cu spaţiul reprezentat atât de cadrul natural cât şi de cel construit. Acest tip de poluare 

poate avea efecte negative prin crearea unor percepţii sau transmiterea unor mesaje eronate. 

Dizarmonia se poate manifesta atât la nivel dimensional, formal, cromatic, estetic şi 

textural. Lipsa lucrărilor de întreţinere ori realizarea acestora într-un mod necorespunzător vor 

duce la crearea unor astfel de efecte.  
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III. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 
 
3.1.  Scurt istoric 

Spațiul public care face obiectul prezentului studiu de fundamentare peisagistic se află 
pe b-dul Ștefan cel Mare. Acesta este ocupat, din anul 1920, cu un spațiu ce are  destinație de 
parc de odihnă , în suprafață de 1843 mp. 

 

 Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus. 

Spațiile verzi din localitățile urbanizate au o influență majoră asupra calității vieții 
locuitorilor. Dacă sunt bine administrate, spațiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate și 
scuarurile pot deveni locuri distincte și atractive din arealul urban. De asemenea, spațiile verzi 
sunt importante pentru biodiversitatea din localități. Prin amenajarea spațiilor verzi se dă 
posibilitatea locuitorilor să intre în contact cu specii dendro-floricole, astfel încât această 
interacțiune să conducă la creșterea conștientizării problemelor de mediu. 

Amenajările peisajere publice destinate locuitorilor din mediul urban reprezintă o zonă de 
interes maxim, deoarece spaţiile verzi oferă locuitorilor din oraşele aglomerate (care de regulă 
reprezintă un mediu nesănătos şi neprimitor de viaţă) nişte surse de sănătate şi relaxare care 
susţin protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii. Aceste amenajări se caracterizează, în 
primul rând, prin grija faţă de om şi pentru satisfacerea nevoilor de relaxare şi recreere ale 
acestuia. Cea mai importantă cale pentru protejarea mediului, dar şi pentru crearea unui cadru 
ambiental sănătos şi plăcut oamenilor care locuiesc in zonele urbane este dezvoltarea şi 
modernizarea spaţiilor verzi. 

Un sector deficitar la nivel local este sectorul serviciilor publice puse la dispoziția 
locuitorilor, oferta de agrement și de petrecere a timpului liber fiind limitată la Grădina Publică. 
Având în vedere că interacțiunea din cadrul comunității reprezintă un factor determinant ce stă 
la baza consolidării coeziunii sociale, este necesar ca la nivelul orașului să fie realizate investiții 
în dezvoltarea rețelei de spații publice locale. 

Principalele funcții ale spaţiilor verzi din zonele urbane se referă la faptul că acestea 
susţin sistemele urbane din punct de vedere social şi ecologic, contribuie la îndeplinirea 
nevoilor cognitive, estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor; contribuie la diminuarea 
stresului vieţii urbane, contribuie la “umanizarea” oraşului, fiind plăcute din punct de vedere 
estetic, au rol de înfrumuseţare, oferă posibilitatea de a-şi clarifica si limpezi gândurile, susțin 
odihna oamenilor; cu cât spaţiile verzi sunt mai diverse ca număr, tipuri de specii, tipuri de 
peisaje, cu atât e mai mare valoarea lor psihologică; reduc temperatura din oraş, prin procesul 
de evapotranspiraţie al plantelor; parcurile reprezintă o insulă de răcoare la apus, având un 
impact benefic asupra microclimatului (Rachel Spronken-Smith, 1998), reglează regimul 
precipitaţiilor; reduc amplitudinea scurgerilor acvifere de suprafață, reduc pericolul alunecărilor 
de teren. 

Orașul Tîrgu Neamț își promovează imaginea ca reper turistic important în regiunea de 
nord-est a României, fiind declarat stațiune turistică de interes național. Acțiunile întreprinse în 
acest sens se înscriu în tendințele europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de 
valorificare superioară a patrimoniului existent, într-o formulă care să corespundă necesităților 
actuale ale comunității. 
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În linia acestor demersuri se înscrie și intenția autorităților locale de a reamenaja și 
moderniza Parcul Unirea, proiectul propus fiind important pentru creșterea calității suprafețelor 
spațiilor verzi din orașul Tîrgu Neamț in vederea apropierii de normele și de standardele 
europene privind spațiul verde. 

 
În concluzie, oportunitatea proiectului este identificată : 
- din punct de vedere estetic – amplasamentul propus spre reabilitare și modernizare 

se află în centrul orașului Tîrgu Neamț, ceea ce accentuează nevoia de renovare și 
de creștere a standardelor de calitate, deoarece parcul, în stadiul existent, aduce 
prejudicii majore imaginii orașului , intens tranzitat de turiștii ce vizitează zona; 

- din punct de vedere social – îndeplinește funcția de relaxare, de recreere a 
locuitorilor orașului Tîrgu Neamț; 

- din punct de vedere al mediului înconjurător – un spațiu verde reabilitat și 
diversificat ca specii contribuie la creșterea stratului de ozon, a funcției sanitare 
pentru locuitorii din zonă; 

- din punct de vedere economic – oportunitatea proiectului este dată de investițiile 
care s-au realizat de administrația publică locală pentru oferirea de condiții și servicii 
publice calitative necesare pentru atragerea de investitori și pentru dezvoltarea de noi 
afaceri pe plan local. O imagine de oraș curat este stimulativă pentru mediul 
antreprenorial, noile investiții în spații de recreere îmbunătățind în mod semnificativ 
esteticul orașului Tîrgu Neamț. 

 

3.2. Amenajări peisagistice existente 

De-a lungul timpului, parcul a suferit modernizări minore, doar în ceea ce privește 
mobilierul stradal (bănci, coșuri gunoi, stâlpi de iluminat), care, la momentul actual este și 
acesta degradat, unele elemente chiar lipsesc în totalitate. Parcul este străbătut de alei pavate 
deteriorate, pe marginea cărora sunt amplasate, pe diferite porțiuni jardiniere din piatră cu 
pământ care se dărâmă și nu mai pot suporta reparații. Fântâna arteziană, foarte veche și 
nefuncțională oferă un peisaj nedorit, în locul acesteia fiind efectiv o ruină. Statuia scriitorului 
Ion Creangă, din zona centrală a parcului a suferit reparații dar, în timp, s-a degradat 
considerabil. Vegetația din parc este formată din arbori (din specia tei, castan, brad alb, 
salcâm), arbuști și gard viu (tuia, buxus,ienupăr, forsythia), dar, cu excepția câtorva exemplare, 
se află în declin fiziologic, fiind plantată cu mulți ani în urmă. Pe spațiul verde aferent parcului 
există denivelări, care pot pune în pericol siguranța copiilor. Gazonul este erodat. În imediata 
vecinătate a parcului funcționează un loc de joacă pentru copii, cu echipamente relativ noi, 
peisajul pentru cei care își supraveghează copiii fiind dezolant. 

Principalele atribute care trebuie îndeplinite în cadrul spațiului aferent Căminului cultural 
sunt: atributul sanogenetic, prin îmbunătăţirea macroclimatului, îmbunătăţirea stării psihice, 
reducerea gradului de poluare, epurarea microbiană; atributul recreativ; atributul decorativ; 
atributul urbanistic; atributul social. 
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3.3. Analiza necesităţilor funcţionale şi situaţia disfuncţiilor 

Propunerea de reabilitare a unui spațiu public de recreere gravitează în jurul necesităților 
evidente de organizare a unor spații pentru desfășurarea de activități de recreere și petrecere a 
timpului liber intr-un mod activ. Spațiul de recreere nou creat prin proiect - parcul, va crea o 
infrastructură care să corespundă exigențelor cetățenilor orașului, locuitorii având acces la un 
loc prielnic pentru odihnă, contemplare, socializare dar și pentru alte activități recreative, jocuri 
statice, aflat chiar în centrul orașului. 

Proiectul de reabilitare peisagistică a Parcului Unirea pornește de la elementele specifice 
zonei, promovarea turismului în arealul Tîrgu Neamț, cadrul natural, a nevoilor locuitorilor 
orașului cu privire la activitățile de recreere și situația existentă a parcului în acest moment. 
Compoziția peisagistică se va întocmi pe baza caracteristicilor și specificului zonei, a reliefului 
și a vegetației montane. Fiind situat chiar în centru, la intersecția căilor principale de tranzitat a 
orașului, zonă în care ajung toți turiștii ce vizitează arealul, reabilitarea parcului este iminentă, 
absolut necesară în creșterea standardelor de calitate și crearea de structuri pentru petrecerea 
timpului liber. 

Finisajele alese, mobilierul stradal modern și spațiul verde amenajat vor oferi o 
ambianță plăcută plimbărilor, odihnei, în timp ce jocurile de apă special amenajate vor încânta 
privirile iar rețeaua de iluminat corespunzător va oferi siguranță cetățenilor de a-și petrece 
timpul liber seara în zona de recreere. Zona amenajată pentru jocuri statice (șah, table) va 
contribui la diversificarea activităților. 

 
Amenajarea peisajeră trebuie să pornească de la următoarele principii funcţionale şi 

estetice: 
� Resistematizarea corectă a amplasamentului; 
� Amenajarea unor spaţii de destindere şi odihnă; 
� Amenajarea unui loc pentru relaxare și locuri statice (șah, table); 
� Amenajarea căilor de acces și a aleilor din parc (dalaj, bordurare); 
� Realizarea infrastructurii  zonei cu fântâni arteziene cu jeturi de apă și lumini, 

montarea elementelor; 
� Realizarea infrastructurii în vederea amplasării unui foișor pentru petrecerea 

timpului liber; 
� Realizarea infrastructurii in vederea montării unei cișmele de apă potabilă, din 

oțel; 
� Reabilitarea statuii lui Ion Creangă; 
� Reabilitarea rețelelor de iluminat public în interiorul parcului, montarea 

echipamentelor de iluminat; 
� Folosirea unor elemente peisajere în conformitate cu arealul din care face parte 

parcul; 
� Introducerea de mobilier urban decorativ şi utilitar (bănci, coșuri de gunoi, 

jardiniere din piatră și granit); 
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� Realizarea infrastructurii în vederea amplasării în parc a unui ceas floral ce va 
redă ora în timp real; 

� Realizare infrastructură și montare toaletă publică ecologică; 
� Realizarea unui sistem de irigat prin picurare pe spațiile verzi; 
� Plantări de material vegetativ în mod decorativ, estetic și sanogen; 
� Alte lucrări neprevăzute. 
Pentru a putea fi atins scopul acestei amenajări se vor face lucrări de demolare a 

parcului în situația actuală (jardiniere din beton și piatră, ziduri, fântână arteziană, alei, 
platforme din beton, îndepărtarea vegetației existente ș.a.). 

 
Din analiza acestor necesităţi rezultă nevoia de creare a unei noi amenajări peisagistice, care 

să rezolve toate lipsurile şi disfuncţiile, ţinând cont şi raportându-se la situaţia existentă. 
 
În urma analizei situaţiei existente a acestui amplasament rezultă următoarele disfuncţii: 
� Lipsa  unei zonificării funcţionale adaptate la timpurile actuale pentru a acoperi 

necesităţile locuitorilor orașului; 
� Lipsa unor spaţii suficiente ca număr pentru destindere şi odihnă în vederea  

satisfacerii nevoii de recreere şi loisir; 
� Lipsa unei fântâni arteziene și a unei cișmele funcționale ; 
� Lipsa unor compoziţii vegetale care sa contribuie din punct de vedere estetic la 

crearea unei ambianţe plăcute în acest spaţiu şi totodată la purificarea sanogenă; 
� Lipsa unui mobilier urban adecvat stilului impus de această zonă; 
� Lipsa unei toalete publice; 

 
 
 
 

IV.  AMENAJAREA PEISAGISTICĂ  

4.1.Obiectivul 

Lucrările propuse au ca scop principal creșterea atractivității spațiului de recreere pentru 
locuitorii orașului și pentru cei care tranzitează zona. Se dorește ca zona de recreere să fie un 
spațiu destinat tuturor categoriilor de vârste, cu destinația de parc de odihnă, relaxare și 
plimbare. Se propune realizarea unor compoziții care să ducă la îmbunătățirea calității mediului 
prin plantarea unui număr semnificativ de arbori/arbuști/specii floricole, introducerea unui 
sistem performant de irigație a spațiilor verzi, montarea de mobilier stradal de calitate (bănci, 
coșuri, stâlpi de iluminat, jardiniere din beton și granit), realizarea de alei dalate, realizarea unei 
fântâni arteziene cu jeturi de apă, lumini și muzică și a unei cișmele cu apă potabilă, reabilitarea 
statuii scriitorului Ion Creangă, amplasarea unui foișor, amplasarea unei zone pentru 
practicarea jocurilor statice (șah, table), realizarea unui ceas floral decorativ supradimensionat. 

 În concluzie se va căuta soluția optimă prin care, într-un mod armonios, toate 
obiectivele urmărite să fie atinse și locuitorii să beneficieze de o infrastructură modernă de 
petrecere a timpului în aer liber. 
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Au fost create zona de odihnă şi relaxare și zona de jocuri pentru toate categoriile de 
vârstă. 

Stilul în care s-a realizat amenajarea este unul mixt, alternând zone funcţionale 
proiectate geometrizat, circular, cu compoziţii vegetale în stil liber peisagistic, adaptate zonei 
urbane, depresionare. 

 
4.2. Propuneri funcţionale  
În urma studierii necesităţilor funcţionale şi a analizei disfuncţionalităţilor existente 

menţionate în capitolul anterior, s-a ajuns la stabilirea unor zone funcţionale care să satisfacă 
toate necesităţile unui astfel de spaţiu, având şi o relaţionare armonioasă interfuncţională.  

Zonele funcţionale propuse sunt următoarele: 
• Zonă de odihnă și relaxare cu fântâni decorative cu jeturi de apă, lumini și muzică, 

jardiniere din beton cu locuri pentru șezut, cișmea cu apă potabilă, alei și spații verzi ; 
• Zonă de odihnă şi relaxare cu foișor din lemn, statuia lui Ion Creangă, bănci, loc 

pentru jocuri statice, ceas floral și alei; 
Aceste zone sunt amplasate şi inter-relaţionate astfel încât ele să aibă o legătură logică şi un 

traseu coerent  în cadrul amenajării, prin existenţa unor zone de conexiune. Poziţionarea acestora în 
spaţiu s-a făcut în funcţie de necesitatea şi importanţa fiecărei zone. 

 
4.3. Analiza spaţiilor funcţionale propuse 
 
Zona de fântâni decorative cu jeturi de apă, lumini și muzică, cișmea și locuri 

pentru odihnă, spații verzi amenajate și alei de promenadă – este zona de maximă atracție 
și interes a parcului și ocupă aproximativ jumătate din suprafața reamenajată, este 
geometrizată, de formă circulară, mobilată cu jardiniere de asemenea circulare, din piatră și 
granit moderne, cu locuri de odihnă și plante ambientale aferente. Mai există jardiniere în formă 
dreptunghiulare amenajate cu specii decorative, ce bordează spațiile verzi; acestea vor fi  
plantate cu gazon și vegetație corespunzătoare, prevăzute cu sistem de irigație prin picurare. 
Accesul în zona centrală a parcului se face din trei direcții bine stabilite (dinspre statuie, 
bulevardul principal și zona cu spații comerciale). Bazinele cu fântâni decorative sunt prevăzute 
cu jeturi de apă, lumini și semnale sonore. Cișmeaua cu apă potabilă, realizată din fontă, se 
află în amenajată central, în mijlocul parcului. 
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În a doua jumătate a parcului sunt cuprinse statuia lui Ion Creangă reabilitată și 

modernizată, un foișor acoperit realizat din lemn tratat, vopsit în culoarea albă, cu bănci tot din 
lemn, bordat de un zid din piatră și granit. Este prevăzut un loc împrejmuit cu gard viu (buxus 
spp.) pentru jocuri statice (șah, table) cu piese supradimensionate și bănci din lemn pentru 
odihnă. Aleea dalată și bordurată este prevăzută cu bănci și stâlpi de iluminat. Cu fața spre b-
dul Mihai Eminescu se dorește a se amenaja un ceas floral, supradimensionat, ce prevede un 
mecanism real, de redare a timpului. 

 
 
 

 
            

Zonificarea Parcului Unirea, obiective. 
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Vegetația ce urmează a fi plantată în parc este formată din arbori, arbuști și subarbuști. 
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4.4. Analiza elementelor morfologice peisajere 
 
Accesul în parc 
Accesul în parc se face din zona pietonală aferentă b-dlui Mihai Eminescu, b-dlui Ștefan 

cel Mare și dinspre spațiile comerciale din vecinătatea parcului. În cadrul acestei amenajări s-a 
propus dalarea folosind pavele vibropresate, înlesnindu-se astfel accesul cu bicicleta, căruțul, 
trotineta cât și cu piciorul. 

                 

 
Acces în spațiul propus spre amenajare – dalaj din pavele 

 
 
Piesele de mobilier stradal destinate odihnei 
 

Băncile și jardinierele sunt piese de mobilier destinate socializării în spaţii libere de orice 
prejudecăţi. La bănci tăblia şezutului este realizată din stejar sau salcâm de 45 mm grosime, cu 
marginile urmărind conturul natural al lemnului cu teşitură neregulată la partea superioară a 
blatului, cu spătar. Picioarele sunt realizate din structura de fier de 45 mm montată vertical, 
capetele fiind prinse cu contrafișe orizontale prin care sunt legate de şezutul băncii.  

Jardinierele sunt din beton și granit, moderne și folosesc atât pentru odihnă și relaxare 
cât și pentru decorarea cu plante. Ele pot fi circulare sau dreptunghiulare. 

Foișorul este realizat din material lemnos rezistent, tratat antifungic și servește ca loc de 
relaxare. 
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Jardinieră cu șezut din granit Bănci din material lemnos 

                
 

 
Foișor din material lemnos 

 
4.5. Amenajarea vegetaţiei ambientale cu rol estetic, decorativ şi sanogen 

Vegetaţia existentă poate fi păstrată şi valorificată în ansamblul amenajării, cu condiția 
ca exemplarele de arbori să nu fie în declin fiziologic. Aceasta este reprezentată de 
următoarele specii: castan, tei, brad alb, prun decorativ, gard viu. Compoziţia vegetală propusă 
pune în valoare zonele create în cadrul amenajării ,dar şi specificul zonei, realizând prin design 
un adevărat spectacol al naturii înconjurătoare. În vederea îmbogăţirii parcului din punct de 
vedere al speciilor dendrologice, se propun următoarele specii: 

Arbori: Betula pendula, Acer rubrum, Platanus acerifolia, Magnolia x soulangiana, Prunus 
cerasifera var. atropurpurea, Ginkgo biloba. 

      Arbuşti și subarbuști: Acer palmatum, Buxus sempervirens în forme geometrice și gard viu, 
Buddleja davidii, Morus alba pendula, Berberis  thunbergii, Kerria japonica, Hydrangea 
macrophylla, Deutzia gracilis, Juniperus sabina. 
    Specii de ierburi perene : Festuca glauca, Pennisetum alupecuroides, Iarbă decorativă de 
Pampas roz.. 
    Specii de flori anuale: Gazania spp, Salvia splendens, Lobelia spp., Begonia spp, Petunia 
hybrida. 
    Specii de flori bienale: Viola wittrokiana, Bellis perennis, Primula spp., Ranunculus spp.  

           
          Florile din specii anuale și bienale se alternează la plantare conform rotației culturii, 
primăvară-vară-toamnă. 
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Betula pendula - Arbore de dimensiuni mari, cu tulpină dreaptă conducătoare, acoperită 
de o scoarţă albă, cu coroană deschisă, cu numeroase ramuri subţiri, cu lujeri pendenţi, lucitori, 
flexibili. Dimensiuni: 18-25 (30) m în înălţime şi 7-12 m în lărgime. Frunzele sunt simple, 
pețiolate, serate, crenate sau lobate, cu nervaţiuni complet-penate. Este o specie heliofilă, 
rustica, rezistentă la ger, fum, gaze. Este valorificată pentru portul său elegant şi frumuseţea 
trunchiului, în grupuri sau individual.  

Prunus cerasifera var, atropurpurea este o specie care creşte sub formă de tufă mare 
sau mică, atingând o înălţime de 6-15 m. Frunzele au 4 şi 6 cm lungime, iar florile sunt albe cu 
diametrul de 1.5-2 cm, având cinci petale. Fructul este o drupă cu diametrul de 2-3 cm, având 
culoarea galbenă sau roşie; sunt comestibile şi devin mature de la mijlocul lunii august până la 
mijlocul lunii septembrie.   

  
Betula pendula  Prunus cerasifera var. atropurpurea  

 
Acer rubrum este un arbore cu coroană uşor sferică şi densă.  Frunzele sunt mijlocii, de 

culoare verde–gălbui primăvara şi roşii toamna. Poate atinge o înălţime de 10-15 m, iar 
diametrul coroanei de 5-8 m. Are o creştere moderată. Preferă terenurile însorite, dar tolerează 
şi semiumbră. Nu suportă terenul calcaros şi climatul arid. 

Platanus  acerifolia  este un arbore de 30 m înălţime, peste 1 m grosime. Scoarţa se 
exfoliază în plăci mari, cenuşiu –gălbui, ramurile sunt  groase formează o coroana voluminoasă. 
Frunzele sunt palmat –lobate cu 3-5 lobi triunghiulari, sau rari dinţaţi. Fructele sunt compuse, 
sferice, suspendate pe un peduncul  lung de 15 cm, decorând şi după căderea frunzelor. Rezistă la 
ger şi secetă, creşte viguros pe sol fertil, afânat, umed. 

Magnolia x soulangiana este o specie cu habitus voluminos, talie de cca 3 m, cu frunze 
căzătoare. Are flori erecte în formă de clopot.. Exteriorul petalelor este roşu închis, iar interiorul lor are 
o culoare albă. Preferă soluri bogate în elemente nutritive, nu  suportă solul calcaros, necesită 
lumină, dar tolerează şi semiumbră. Înfloreşte înaintea frunzelor, în aprilie-mai.  

Prunus cerasifera var, atropurpurea este o specie care creşte sub formă de tufă mare 
sau mică, atingând o înălţime de 6-15 m. Frunzele au 4 şi 6 cm lungime, iar florile sunt albe cu 
diametrul de 1.5-2 cm, având cinci petale. Fructul este o drupă cu diametrul de 2-3 cm, având 
culoarea galbenă sau roşie; sunt comestibile şi devin mature de la mijlocul lunii august până la 
mijlocul lunii septembrie. 
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Magnolia x soulangiana          Platanus acerifolia                             Acer rubrum 
 
Ginkgo biloba este unul dintre cele mai vechi specii de copac. Acesta este capabil să 

supravieţuiască până la 1000 de ani şi poate ajunge la o înălţime de 120 de metri. Gingko 
biloba este o plantă medicinală cu ramuri scurte, frunze în formă de evantai, fructe 
necomestibile, şi produce un miros puternic. În scop terapeutic sunt utilizate frunzele şi fructele 
de ginkgo. Eficienţa terapeutică a acestei plante medicinale este strâns legată de prezenţa în 
cantităţi suficiente a unor principii active. Din acest motiv, s-au creat aşa-numitele extracte 
standardizate, unde substanţele active sunt precis dozate  şi introduse în comprimate, în 
tincturi, în capsule, în siropuri etc. pe care le găsim în magazinele şi farmaciile naturiste 

    
 

Ginkgo biloba                     

 
 

           Juniperus sabina                   Morus alba pendula 

Juniperus sabina este un arbust de talie mică ce se extinde în lățime și acoperă în mod 
impresionant solul cu un covor de un verde viu. Frunzisul este sub formă de ace stufoase și 
neregulate ce au un miros placut iar fructele sunt sub formă de conuri. Locurile preferate de 
acest soi sunt cele scăldate în soare, dar rezistă și în zonele semi-umbrite. Se poate sădi în 
soluri calcaroase, nisipoase și lutoase. Solurile trebuie să fie bine drenate. Preferă  ph-ul acid, 
alcalin sau netru, împodobește în mod deosebit orice spațiu verde în toate anotimpurile datorită 
frunzișului său verde. Înălțimea maximă pe care o poate atinge este cuprinsă între 30-50 de 
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centimetri, poate fi plantat in orice tip de gradină și spațiu verde, arată uimitor în aranjamente 
de stancărie, grădini alpine, rustice și englezești. 

Morus alba pendula este un arbust decorativ cu coroana sub formă de umbrelă, care 
poate să atârne până la pământ. Înflorește rar, se poate planta în parcuri, solitar, în orice tip de 
sol, se tund anual crengile care atârnă, la lungimea dorită. Nu necesită îngrijiri speciale (udare 
moderată, iar primavara și toamna pământul se sapă în jurul copacului; primavara se 
administrează îngrășământ chimic sau natural). 
  Berberis  thunbergii este un arbust ornamental cu aspect sferic, cu frunze de un roşu 
închis, care toamna se colorează în roşu carmin. La maturitate ajunge la înălţimea de 1,5 m. Florile 
sunt foarte mici, galbene, fructele roşii, lucioase şi asigură decor o perioadă îndelungată. Este un 
arbust nepretenţios. Se plantează atât solitar cât şi în grupuri sau în gard viu. 

 

    Berberis thunbergii  Kerria japonica Deutzia gracilis 

Kerria japonica este un arbust de gradină cu frunze cazatoare, decorativ prin 
flori duble de culoare galben intens. Înfloreste în aprilie-mai. frunzele ovale, cu marginea 
zimțată.  Nu are pretenții deosebite față de sol, așa că se acomodează cu orice tip de sol, 
inclusiv cu cele calcaroase. Se plantează la soare  și semiumbră, udare moderată. Este foarte 
rezistentă la ger. 

Deutzia gracilis este un arbust ornamental care, desi este originar din China si 
Japonia, s-a adaptat foarte bine la clima de la noi si poate fi plantat atat în gradinile din 
regiunile de munte, cât si în cele de câmpie. Este un supravietuitor, rezistent la ger și la secetă, 
crește îinalt de 2,5-3 m, cu ramuri drepte la tinerețe și arcuite la maturitate, cu aspect de tufă 
compactă și bogată. Frunzișul este de culoare verde închis, in iunie-iulie este acoperit aproape 
în totalitate de florile albe, grupate sub formă de panicule-ciorchini. 

 

     Hydrangea macrophylla          Buddleja davidii     Buxus spp. 
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Hydrangea macrophylla este un arbust de gradinăcu frunze cazatoare, foarte 
decorativ prin flori grupate în inflorescențe mari, sferice, flori ce uimesc atât prin dimenisune cât și prin 
coloritul lor roz, rosu, bleu, alb, cu inflorire de la inceputul verii până toamna tarziu. Frunzele sunt mari, 
de forma eliptica sau ovala. Planta mare iubitoare de apa, necesita udare din abundenta, se planteaza 
la umbra (nu suporta soarele direct).Unele soiuri au particularitatea de a deveni albastre pH-ul din sol 
influenteaza culoarea florilor, astfel: pentru culoarea roz e nevoie de pH=6, albastru ph=5  si alb=5,5-6. 
Pentru albastru se poate folosi si solutie de sulfat de aluminiu in timpul perioadei de vegetatie. Prefera 
solurile fertile, cu drenaj bun. 

Buddleja davidii (liliacul de vara) este un arbust de gradină cu flori foarte 
decorative datorită florilor foarte mari și  parfumate, de culoare violet (soiul Ile de France), violet 
închis (soiul Black Knight), roșu (soiul Royal Red), bleu-mov (soiul Naho Blue), alb (Peace, 
White Bouquet, White Profunsion),  frunze verzi cordiforme; înflorește la sfarșitul lunii mai-
început de iunie si ajunge la 2m. Preferă soarele sau semiumbra, nu are pretenții față de sol, 
doar să fie bine drenate. 

Buxus spp. este un arbust evergreen, prezintă o coroană rotundă, compactă de 
culoare verde intens, compusă din frunze mici, stralucitoare, persistente și iarna, care se 
pretează pentru tundere. Planta cu creștere lentă ajunge la 1.5m diametru  Poate fi expus atât 
in soare cât și la semiumbră permanentă, fiind folosit pentru gard viu sau solitar. Plante formate 
sunt rezistente la ger și intemperii. Prezintă o coroană compactă de culoare verde intens, 
compusă din frunze mici, stralucitoare, opus ovale, persistente, .Se adaptează oricărui tip de 
sol: fertil, bogat în humus sau sărac si calcaros. Poate fi expus atât în soare cât și în penumbră 
permanentă fiind folosit  ca și gard viu și borduri.Se udă des, dar să nu băltească apa, solul să 
aibă drenaj bun. Este rezistent la ger. Perioada indicată pentru tundere este iulie-august. 
 

 

 

 

         Festuca glauca               Pennisetum alopecuroides       Iarbă decorativă de  

                                                                                                                  Pampas roz 
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V. CONCLUZII 

 

Oraşul Tîrgu Neamţ este o localitate cu valenţe culturale şi turistice deosebite, Cetatea 
Neamţ, Casa Memorială Ion Creangă şi Casa Memorială Veronica Micle fiind cele mai reprezentative 
şi totodată cele mai vizitate obiective turistice ale sale. Ţinutul în care se află micul orăşel depresionar 
este cunoscut ca Vatra isihasmului romanesc, având cea mai mare densitate de mănăstiri şi schituri 
din România, vetre monahale marcante pentru dezvoltarea culturii şi artei romaneşti medievale: 
Mănăstirea Neamţ, Mănăstirea Agapia, Schitul Agapia Veche, Mănăstirea Văratec, Mănăstirea 
Sihăstria, Mănăstirea Secu, Schitul Sihla etc.  

Zona concentrează un volum mare şi diversificat de resurse turistice naturale (rezervații 
naturale – Parcul Natural Vânători, Rezervaţia de zimbri Dragoş Vodă, elemente peisagistice 
deosebit de atractive, stațiuni turistice cu ape minerale).Ţinutul este înțesat de pensiuni agroturistice, 
unele concentrate chiar în zona grădinii publice studiate în vederea amenajării. 

Proiectul de reabilitare peisagistică a parcului Unirea din centru orașului, porneşte de la 
elementele specifice zonei, promovarea turismului în arealul Tîrgu Neamţ, cadrul natural, a nevoilor 
locuitorilor orașului cu privire la activitățile de recreere și situația existentă a parcului in acest moment. 
Compoziţia peisagistică s-a întocmit pe baza caracteristicilor şi specificului zonal, a reliefului şi 
vegetaţiei montane.  

Parcul este situat în zona centrală a orașului, un loc intens tranzitat de turiştii ce vizitează 
zona, reabilitarea acestuia fiind  iminentă, necesitând creşterea standardelor de calitate şi crearea de 
structuri pentru petrecerea timpului liber. 

În urma studiului necesităţilor funcţionale şi a analizei disfuncţionalităţilor existente menţionate, 
s-au stabilit unele zone funcţionale care să îndeplinească toate cerințele unui astfel de spaţiu. Aceste 
zone sunt amplasate astfel încât să existe o legătură logică şi un traseu coerent în cadrul amenajării. 
Poziţionarea acestora în spaţiu s-a realizat după necesitatea şi importanţa fiecărei zone. În 
propunerile de proiectare s-au  luat în consideraţie toate aceste elemente specifice, dar şi cadrul 
construit existent în zonă, în particular parcul ce se dorește a fi reabilitat și modernizat.  

Stilul în care s-a realizat amenajarea este unul mixt, alternând zone funcţionale proiectate 
geometrizat, circular, cu compoziţii vegetale în stil liber peisagistic, adaptate  zonei urbane, montane. 

Această amenajare peisagistică se doreşte a se realiza după specificul istoric şi cultural 
regional, va avea un impact social-educativ asupra populaţiei, contribuie la îmbunătăţirea şi 
îmbogăţirea biodiversităţii vegetaţiei prin aport de specii.  

Fiecare propunere peisajeră este aleasă cu mult discernământ în spiritul sustenabilităţii 
regionale. 

 
                                                                                                     
                                                                                                      Întocmit,  
                                                                                  Ing. peisagist Miltiade Iustina 
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Deviz de vegetaţie 

 

Nr.ctr. Denumire ştiintifică Număr plante Preţ unitar 
Lei cuTVA 

Total 

1 Acer rubrum 15 90 1350 
2 Betula pendula 15 100 1500 
3 Prunus cerasifera 15 90 1350 
4 Magnolia x soulangeana 15 90 1350 
5 Platanus acerifolia 20 100 2000 
6 Ginkgo biloba 20 50 1000 
7 Acer palmatum 16 100 1600 
8 Berberis thunbergii 78 25 1950 
9 Juniperus sabina 30 50 1500 
10 Buxus sempervirens 

forme geometrice 

30 70 2100 

11 Buxus sempervirens 350 5 1750 
12 Butleja davidii 21 25 525 
13 Morus alba pendula 15 100 1500 
14 Kerria japonica 30 25 750 
15 Hydrangea macrophylla 

Nikko Blue 

46 25 1150 

16 Deutzia gracilis 21 25 525 
17 Festuca glauca 80 15 1200 
18 Pennisetum 

alopecuroides 

50 18 900 

19 
 

Iarbă decorativă de 

Pampas roz 

50 25 1250 

20 
 

Gazania spp. 

Salvia splendens 

Lobelia spp. 

Begonia spp. 

Petunia hybrida 

Mixt  3000 
(vară) 

1.75 5250 

21 Viola wittrokiana 

Bellis perenis 

Primula spp. 

Ranunculus spp. 

Mixt 3000 
(primăvară) 

1.75 5250 

22 Semințe gazon Premium 

rezistent la uzură 

75 g/mp 
120 kg 

 
20 

 
2400 

Total  38.150 
  



 
 
 

JUDEŢUL NEAMŢ, ORAŞ TÎRGU NEAMŢ, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 62 
TEL: 0233/790245;  FAX: 0233/790508; 

e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro  ; www.primariatarguneamt.ro 
 
Nr. înreg. 3789/13.03.2018 
                                                                                                                          
                                                                                 Aprob, 
                                                                                                               Primar , 
                                                                                                         Harpa Vasilică 
 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 
privind obiectivul 

 
”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PARCULUI  UNIREA DIN ORAȘUL TÎRGU 

NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 

1. Informaţii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
”Reabilitarea și modernizarea Parcului Unirea din orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț” 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Primar Harpa Vasilică / Oraşul Tîrgu Neamţ 
1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 
Nu este cazul 
1.4. Beneficiarul investiţiei 
Oraşul Tîrgu Neamţ  
1.5. Elaboratorul temei de proiectare 
Oraşul Tîrgu Neamţ 
 
2. Dale de Identificare a obiectivului de Investiţii 
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, 
documentaţie cadastrală 
 
Terenul se află situat pe B-dul Ștefan cel Mare, face parte din domeniul public al orașului Tîrgu 
Neamț, regăsindu-de în Inventarul Domeniului Public la poziția 792. Acesta este ocupat din anul 
1920 cu un spațiu ce are destinație de parc de odihnă, în suprafață totală de 1843 mp. De 
asemenea, parcelele de spațiu verde se regăsesc în Registrul local al spațiilor verzi ale orașului, 
identificate cu numerele 215-222. 
 
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului 
de investiţii, după caz: 
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa 
terenului, dimensiuni în plan); 
”Parc Unirea”, str. Ștefan cel Mare, orașul Tg. Neamt, judetul Neamt 
Regim de înălțime  - 
Suprafața teren = 1843,00 mp, din care: 
- spațiu verde = 1424,70 mp. 
- alei= 418,30 mp. 
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
Accesul se face din b-dul Ștefan cel Mare și strada Mihai Eminescu. 
c) surse de poluare existente în zonă; 
NU este cazul 
d) particularităţi de relief; 



Nu este cazul 
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
Rețele edilitare  existente în zonă :apă, canal, energie electrică, gaz metan, telefonie. 
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura 
în care pot fi identificate; 
Nu este cazul. 
g) posibile obligaţii de servitute; 
Nu este cazul 
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii 
existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; 
Nu este cazul. 
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 
Nu este cazul. 
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 
imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de 
protecţie. 
Terenul se află în zona de protecție a clădirii de patrimoniu a spitalului Orășenesc ”Sf. Dimitrie” 
și beneficiază de avize specifice din partea Direcției Județene pentru Cultură Neamț 9 se vor 
prelua informațiile care vor fi înscrise in Certificatul de Urbanism emis pentru Modernizare si 
reabilitare). 
 
2.3.  Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional: 
a) destinaţie şi funcţiuni; 
Parc de odihnă și relaxare. 
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
- Emiterea autorizației de construire pentru Reabilitarea și modernizarea Parcului Unirea . 
- creșterea calității suprafețelor spațiilor verzi ale orașului 
- creșterea gradului de viață socială a locuitorilor orașului. 
c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu 
cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 
Conform cerinţelor stabilite de legislaţia specifică 
d) număr estimat de utilizatori; 
Populația orașului Tîrgu Neamț și cea care vizitează sau tranzitează orașul. 
e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
Va fi stabilită ulterior, pe baza normativelor specifice în vigoare 
f) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 
Nu este cazul 
g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului; 
Conform legislaţiei în domeniu 
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 
-din punct de vedere estetic – amplasamentul propus spre reabilitare și modernizare se află în centrul 
orașului Tîrgu Neamț, ceea ce accentuează nevoia de renovare și de creștere a standardelor de calitate, 
deoarece parcul, în stadiul existent, aduce prejudicii majore imaginii orașului , intens tranzitat de 
turiștii ce vizitează zona; 
-din punct de vedere social – îndeplinește funcția de relaxare, de recreere a locuitorilor orașului Tîrgu 
Neamț; 
-din punct de vedere al mediului înconjurător – un spațiu verde reabilitat și diversificat ca specii 
contribuie la creșterea stratului de ozon, a funcției sanitare pentru locuitorii din zonă; 
-din punct de vedere economic – oportunitatea proiectului este dată de investițiile care s-au realizat 
de administrația publică locală pentru oferirea de condiții și servicii publice calitative necesare pentru 
atragerea de investitori și pentru dezvoltarea de noi afaceri pe plan local. O imagine de oraș curat este 
stimulativă pentru mediul antreprenorial, noile investiții în spații de recreere îmbunătățind în mod 
semnificativ esteticul orașului Tîrgu Neamț. 
 
 



2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților, republicată. 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată. 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, normativele şi reglementările 
tehnice în vigoare în materie. 
 
 
 
 
     Director executiv,                                                                      Șef Serviciu UAT, 
   ec. Iosub Ecaterina                                                                        ing. Rusu Ion 
 
  
     
 
  Șef Serviciu Investiții,                                                               Compartiment Peisagistică,                    
    Ing. Durbacă Sorin                                                                      ing. Miltiade Iustina 
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