
   

 EuroDEMOS  
Autorizație: IS 001360, IS 001361; 

Acreditări: 2016-1-RO01-KA110-035249 

Sediu:20 Pacurari street, Iasi - România;  
E-mail: eurodemos@yahoo.com 

0 
www.cohesionpolicy.com 

Broșură Politica de Coeziune a Uniunii Europene în Municipiul Iași 

  

mailto:eurodemos@yahoo.com


   

 EuroDEMOS  
Autorizație: IS 001360, IS 001361; 

Acreditări: 2016-1-RO01-KA110-035249 

Sediu:20 Pacurari street, Iasi - România;  
E-mail: eurodemos@yahoo.com 

1 
www.cohesionpolicy.com 

Broșură Politica de Coeziune a Uniunii Europene în Municipiul Iași 

 

 

BROȘURĂ 
 

 

Politica de Coeziune  

a Uniunii Europene 

în Municipiul Iași 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația EuroDEMOS 

Iași - 2018 

 

  

mailto:eurodemos@yahoo.com


   

 EuroDEMOS  
Autorizație: IS 001360, IS 001361; 

Acreditări: 2016-1-RO01-KA110-035249 

Sediu:20 Pacurari street, Iasi - România;  
E-mail: eurodemos@yahoo.com 

2 
www.cohesionpolicy.com 

Broșură Politica de Coeziune a Uniunii Europene în Municipiul Iași 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului ‘’Cunoașterea politicilor 
de coeziune, factor de consolidare a identității europene’’, proiect 
implementat de Asociația EuroDEMOS sprijinul financiar al Uniunii Europene. 

Material informativ distribuit gratuit. 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este 
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care 
le conține 
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Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

în Municipiul Iași  
 

 

 

Muncipiul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante 
aşezări ale ţării, în care a pulsat mereu, puternic, o autentică viaţă românească. 
Capitală a Moldovei, oraşul a dat patrimoniului naţional inestimabile valori 
materiale şi spirituale, a înscris în istoria ţării pagini glorioase, rămase durabil în 
conştiinţa poporului. 

Situat în apropierea graniţei de est a României, Iaşul este un principal 

pol de dezvoltare al părţii estice a Uniunii Europene. Reprezintă unul din cele 
mai puternice centre universitare din țară, cu peste 40.000 studenţi anual, 
înscriși la 5 universitaţi de stat şi 2 universităţi private. Universitatea „Al. I. 
Cuza” este şi cea mai veche universitate din ţară. 

Puternic centru cultural (sintagma de „Capitala Culturală a României” 
este frecvent utilizată) şi istoric (în 2008 a împlinit 600 ani de atestare 
documentară), Iașul dispune de un impresionant patrimoniu cultural şi religios 
(raportat la numărul de locuitori, este orașul cu cele mai multe biserici). 

Iașul este un oraş multicultural, în care activează numeroase centre 
culturale străine (francez, german, al Americii Latine, British Council), alături de 
Comunitatea Elenă, Comunitatea Italiană, Comunitatea Evreilor. 
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Proiecte reprezentative implementate 

în Municipiul Iași  

 

Pentru realizarea acestui material au fost solicitate informații 
reprezentanților Primăriei Municipiului Iaşi. Redăm mai jos câteva expemple de 
proiecte ce au fost implementate în Municipiul Iași sau încă sunt în 
implementare. Pentru mai multe informații despre proiectele Primăriei 
Municipiului Iași vă puteți adresa cu încredere reprezentanților instituției. 
Pagina oficială a Primăriei Municpiului Iași este: http://www.primaria-iasi.ro. 

 

A. Proiecte finalizate: 

 

1. Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj Octav Bancilă   

 

Proiectul şi-a propus realizarea unui pasaj 
suprateran de transport peste calea ferată în 
vederea creşterii accesibilităţii rezidenţilor din 
cartierele Dacia şi Alexandru în zonele 
funcţionale din 
Iaşi, precum şi 
reabilitarea şi 

modernizarea de străzi şi trotuare aferente 
zonei pasajului (Str. Columnei, Str. Toma 
Cozma, Str. Muşatini, Str. Plăieşilor, Str. Petru 
Poni, Str. Sarmisegetuza, Str. Strămoşilor, Str. 
Tabacului şi Str. Vitejilor).  
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2. Sistem de Management al Traficului în Municipiul Iaşi       
 

Proiectul „Sistem de management al traficului în municipiul Iaşi” a fost iniţiat 
ca urmare a necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie în polul de 
creştere Iaşi.  
Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului:  
 Implementarea unui sistem de management al traficului care contribuie la 

fluidizarea traficului în polul de creştere Iaşi – reducerea timpului de 
staţionare a autovehiculelor la traversarea intersecţiilor, creşterea vitezei 
de circulaţie, reducerea congestiilor. 

Pentru îndeplinirea obiectivului s-a urmărit realizarea: 
- unui centru de comandă şi 

control al traficului;  
- semaforizarea şi echiparea 

cu automate de dirijare a 
circulaţiei şi detectori de 
vehicule pentru 90 
intersecţii şi treceri de 
pietoni;  

- unui sistem de 
comunicație între 
intersecţii şi centrul de 
comandă cu fibră optică;  

- unui sistem de camere video pentru supravegherea condiţiilor în care 
se desfăşoară traficul;  

- unui sistem de management al defectelor; 
- creşterea siguranţei circulaţiei auto şi pietonale prin implementarea 

unui sistem de camere video pentru supravegherea condiţiilor în care 
se desfăşoară traficul;  

- crearea de noi locuri de muncă pe durata implementării proiectului, 
prin angajarea personalului care să opereze centrul de comandă şi 
control al traficului.  
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3. Creşterea accesibilităţii spre zona centrală    

economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi 
 
Prin proiect s-a urmărit dezvoltarea accesibilităţii urbane din Municipiul Iaşi, 
prin modernizarea a 11 străzi (Strada Costache Negri, Strada Bărboi, Stradela 
Bărboi, Strada Armeană, Strada Sf. Sava, Strada Agatha Bârsescu, Strada 
Dancu, Strada Vovidenie, Strada Vasile Stroiescu, Strada Maestrul Ion Baciu,  
Strada Matei Millo),  3 parcări şi a unei căi de acces.  
 

 
 
4. Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud     

 

Acest proiect constă în reabilitarea a aproximativ 8,2 km cale de rulare tramvai, 
a 5,7 km infrastructură rutieră stradală şi a pasajului suprateran Nicolina, pasaj 
care are o suprafaţă de 3 557 m2. 
 
Îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane s-a realizat prin: 
a) Reabilitarea rețelei stradale pe str. Nicolina și șos. Nicolina; 
b) Refacerea şi modernizarea tramei stradale: 

- Reabilitarea spaţiilor pietonale aferente străzilor reabilitate 
(trotuare); 

- Amenajate piste de biciclişti pe fiecare sens de circulaţie, piste 
amplasate între trotuar şi partea carosabilă; 

- Îmbunătăţirea sistemului de marcaje rutier; 
- Reabilitare refugii pietonale; 
- Reabilitarea rețelelor aeriene (amenajate trasee pentru 

introducerea cablurilor de date şi curenţi slabi, care atârnau pe 
stâlpi, cu cămine de vizitare din 50m în 50m). 

c) Reabilitarea cale de rulare tramvai; 
d) Reabilitare pasaj Nicolina. 
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5. Zona de agrement Ciric      

  
Prin acest proiect s-a dorit modernizarea, reabilitarea şi reorganizarea zonei de 
agrement Ciric, astfel încât să 
devină o zonă atractivă din punct 
de vedere turistic, o zonă sportivă 
cu terenuri şi activităţi definite. Au 
fost realizate lucrările de 
infrastructură şi de epurare a 
lacului, au fost vizate inclusiv 
amenajarea unor zone pentru 
paintball sau minigolf şi alte 
activităţi pentru petrecerea 
timpului liber.  
 
Finalizare proiectului a presupus realizarea obiectivelor: 
Obiectul 1 – Amenajări exterioare 
 Circulaţii (carosabile, pietonale, piste de biciclişti, drumuri de halaj) ; 
 Împrejmuiri; 
 Reţele exterioare; 
 Mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, cişmele de apă, făntâni arteziene, 

bariere, bolarzi, panouri informative, corpuri de iluminat, împrejmuiri 
locale – garduleţe, jardiniere, pergole, foişoare); 

 Platforme colectare deşeuri. 
Obiectul 2 – Amenajări plaje şi piscine 
(piscina - adulţi şi copii, construcţii 
anexe - vestiare, duşuri, toalete, spaţii 
depozitare, spații administrative, spații 
prim-ajutor, turn observație). 
Obiectul 3 – Activităţi agrement (joacă, 
relaxare, loasir) (locuri de joacă copii, 
echipament de simulare şi structuri 
gonflabile, spaţii relaxare, zone de 
picnic). 

Obiectul 4 – Terenuri de sport (teren de minigolf, teren paintball). 
Obiectul 5 – Debarcadere şi pontoane (garaj bărci + hidrobiciclete, amenajare 
rampă debarcare, spaţiu administrativ).. 
Obiectul 6 – Telescaun.  
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6. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea                                         

               „Căminului de Pensionari Sf. Parascheva”                                                                                     

 

 

Obiectivul general al proiectului a vizat reabilitarea, modernizarea și extinderea 
Căminului pentru pensionari din Iași, în vederea oferirii de servicii sociale 
destinate persoanelor vârstnice, la parametri recomandați de legislația în 
vigoare și standardelor europene. 
 
Căminul de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva pentru persoane vârstnice 
asigură: 
 cazare temporară sau permanentă  pentru cei fără locuință sau care nu 

sunt capabili să își asigure condiții decente de viață;  
 consiliere pentru sănătate care să prevină și să ofere tratament 

corespunzător procesului de îmbătrânire;  
 club de zi, pentru desfășurarea de activități sociale în scopul încurajării 

persoanelor în vârstă să participe la viața socială.  
 
Beneficiarii finali ai proiectului sunt: 
 240 persoane instituţionalizate în cadrul Căminului de pensionari și 41 

persoane instituționalizate în noul corp, care beneficiază de găzduire și 
îngrijire permanentă și care se încadrează în următoarele criterii: nu au 
locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza 
resurselor proprii; nu realizează venituri proprii sau acestea sunt 
insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu au familie sau nu se 
află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la acestea. 
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7. Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în municipiul Iași  

 

 

Prin acest proiect s-a urmărit refacerea 
reţelei stradale pe aprox. 6,5 km: str. 
Elena Doamna, Bd. Independenţei, Str. 
Păcurari, şos. Păcurari, Piaţa Mihai 
Eminescu, refacerea şi modernizarea 
trotuarelor precum şi construirea unui 
pasaj subteran - pasajul M. Eminescu.  
 
Refacerea şi modernizarea tramei 

stradale s-a realizat astfel:  

 reabilitarea spațiilor pietonale aferente străzilor reabilitate (trotuare) 
S= 33.403,62 mp 

 crearea de piste de bicicliști aferente străzilor reabilitate (Șos. Păcurari 
+ Str Păcurari), S. pista = 7535,12 mp 

 îmbunătățirea sistemului de 
marcaj rutier: 35,39 km de 
marcaje rutiere longitudinale 
simple și duble; 2.720 mp de 
marcaje rutiere transversale; 435 
bucăți de semne rutiere. 

 
Pasajul Mihai Eminescu are L= 286.43 m; 
l = 10 m; h = 5m cu două benzi de 
circulație. 
 
De asemeni a fost reabilitată linia de tramvai de pe strada Elena Doamna: 
1.184 ml cale simplă (suprafață platformă tramvai 2960 mp). 
 
Proiectul răspunde necesităţii de decongestionare a traficului rutier prin 
redimensionarea suprafeţei carosabile, prin amenajarea unor benzi speciale 
pentru transportul în comun şi biciclişti şi prin semnalizarea şi marcarea rutieră 
corespunzătoare. 
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8. Dezvoltare retea rutieră în zona culturală, istorică și turistică  

 

Prin acest proiect sa urmărit reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere 
în zona culturală, istorică şi turistică în municipiul Iaşi. 
Specificaţii tehnice: 
Refacerea reţelei stradale pentru următoarele străzi: Aleea M. Sadoveanu, 
Aleea Grigore Ghica Vodă, Bd. Carol I, Şoseaua Sărăriei, Str. Sărăriei, Str. M. 
Costăchescu, Str. Vasile Conta, Str. Vasile Alecsandri, Str. Vasile Pogor, Str. 
Lascăr Catargi, Str. Gavril Muzicescu, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. I.C. 
Brătianu, Str. A. Panu, Str. Palat şi Str. Sf. Lazăr. 
 
 
 
 9.  Reabilitare Mănăstirea Golia – etapa a II-a             

 
Prin acest proiect s-a urmărit finalizarea Ansamblului Mănăstirii Golia (e.g. 
restaurarea picturilor, construirea 
utilităților anexe), monument istoric de 
mare importanță și obiect de importanță 
turistică națională. 
Proiectul “Reabilitarea Mănăstirii Golia – 
etapa II” este cuprins în portofoliul de 
proiecte al Planului Integrat de 
Dezvoltare pentru Polul de Creştere Iaşi, 
fiind realizat în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean. Valoarea totală a proiectului este de 25 de milioane lei, partea ce se 
află în responsabilitatea Primăriei cifrându-se la 9,1 milioane de lei. Investiţia a 
presupus revitalizarea şi valorificarea potenţialului turistic, ameliorarea calităţii 
spaţiului public şi asigurarea creşterii confortului cetăţenilor, consolidarea 
spaţiului public, modernizarea şi înfrumuseţarea aspectului urban. 
Amenajărilor stradale li se adaugă conceperea unui iluminat arhitectural 
special adaptat zonei, amplasarea de mobilier urban, amenajarea şi 
reamenajarea spaţiilor verzi. 
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10. ARCHIMEDES                                                                                             

 
Proiectul „ARCHIMEDES” este un proiect de colaborare propus în cadrul 
solicitării „CIVITAS Plus”, lansat ca o parte a primei solicitări a Programului 
Specific de „Cooperare” FP7. 
 
Obiectivele proiectului au fost 
promovarea şi introducerea unor măsuri 
pentru un transport urban durabil, curat şi 
economic, introducerea unor pachete 
complete de măsuri tehnologice şi 
metodice în domeniul energiei şi 
transportului. 
Principalele activităţi desfăşurate în cursul 
anului 2011 referitor la implementarea 
proiectului ”Archimedes” au fost: 

- Imbunătăţirea sistemului de ticketing în Iaşi (achiziţia de automate 
de vânzare bilete), 

- Sisteme de supraveghere 
video instalate în mijloacele de 
transport public, 

- Sisteme de monitorizare GPS 
instalate în mijloacele de transport 
public şi echipamente pentru 
sistemul de management al 
incidentelor. 

 

 

11. ERMIS 

 
Proiectul a avut ca principal obiectiv dezvoltarea unui model eficient de 
guvernare locală prin sisteme inovative dedicate în special punerii în valoare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
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12. RETINA – Revitalizarea fostelor zone industriale 

 
Obiectivul general al proiectului a constat în revitalizarea fostelor zone 
industriale precum şi găsirea de soluţii sustenabile pentru acestea. Proiectul a 
vizat problemele zonelor industriale tradiţionale, idei şi abordări noi pentru 
soluţii durabile şi intrumente de implementare a acestuia. 
 
 
 
13. PLUS - Strategii de iluminat public pentru spaţii urbane durabile 

 
Proiectul „PLUS” a unit următoarele oraşe şi regiuni, toate având strategii 
privind iluminatul public sau fiind în curs de dezvoltare: Eindhoven, Nice Côte 
d'Azur, Lyon, Birmingham, Leipzig, Bassano del Grappa, Sofia, Patras, Burgos, 
Tallinn şi Iaşi. Consorţiul este completat cu LUCI, reţeaua globală care unește 
oraşe şi profesionişti pe domeniul iluminatului. Perioada de implementare a 
proiectului a fost octombrie 2010 – decembrie 2012. 
 
 
 
14. Centrul Intermodal de Transport Autogara Iași   

          
Proiectul şi-a propus realizarea unei autogări moderne în Municipiul Iaşi în 
vederea asigurării transportului de persoane cu diferite mijloace de transport 
în condiţii de maximă siguranţă.  
Centrul Intermodal de Transport – Autogara Iaşi s-a dorit a fi amplasat în 
apropierea campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu”, la intersecţia a doua 
artere importante ale Municipiului Iaşi: Bulevardul Tudor Vladimirescu şi 
Strada Splai Bahlui Mal Drept. 
Centrul urmnd a asigura legătura între transportul inter şi intrajudeţean şi 
transportul public local prin stabilirea unor linii de transport directe cu Gara 
Iaşi, Gara Internaţională „Nicolina” Iaşi, Aeroportul Internaţional Iaşi şi 
autogările private existente în Municipiul Iaşi. 
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15.          “Consolidare şi restaurare imobil în vederea                                      

         înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi” 

     

Prin proiect s-a urmărit restaurarea clădirii 
de patrimoniu din Str. Zmeu, nr.3, 
transformarea acesteia în Muzeul 
Municipal, refacerea căilor de acces și 

construirea utilităților anexe, inclusiv cu 
scopul de a reda circuitului turistic 
această clădire. 
Valoarea estimată a proiectului 
depăşeşte 4 milioane de euro, în mare parte fonduri europene nerambursabile. 
Proiectul a fost unul complex. În exterior, faţadele imobilului au fost reabilitate 
până la nivelul restaurării elementelor decorative şi de detaliu, tâmplăria 
refăcută complet, amenajate căi de acces pietonale şi carosabile, spaţii verzi, o 
terasă neacoperită, jardiniere, curte de serviciu. La interior, spaţiul este 
refuncţionalizat şi cuprinde: spaţii de expunere, sală multimedia şi instalaţie 
audio pentru vizitatori, muzeu numismatică, spaţii de depozitare pentru 
exponate, birouri. 
 
 
16.“Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii”           

 
Proiectul, finanţat în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversităţii în 
cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural, prin Mecanismul Financiar SEE 
2009-2014, s-a implementat în parteneriat cu Universitatea „Al. I. Cuza” şi 
Asociaţia PRO ROMA. 
Obiectivul general al proiectului a urmărit sporirea dialogului cultural prin 
înțelegerea diversității culturale.  
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 consolidarea accesului publicului larg la cultura minorităţilor; 
 determinarea unei mai bune înțelegeri a diversităţii culturale locale, 
inclusiv a culturii minorităților și consolidarea dialogului intercultural. 
  

mailto:eurodemos@yahoo.com


   

 EuroDEMOS  
Autorizație: IS 001360, IS 001361; 

Acreditări: 2016-1-RO01-KA110-035249 

Sediu:20 Pacurari street, Iasi - România;  
E-mail: eurodemos@yahoo.com 

14 
www.cohesionpolicy.com 

Broșură Politica de Coeziune a Uniunii Europene în Municipiul Iași 

 
17. Reabilitarea Plajei din zona Nicolina    

          

Prin proiect s-a urmărit 
modernizarea spațiului pentru 
structura de agrement (plaja, 
dușuri etc.) din zona Nicolina, 
beneficiara a unei resurse 
naturale (sulf) cu proprietăți 
medicale benefice.  
Proiectul „Amenajarea Plajei din 

Zona Nicolina” face parte din Master Planul realizat de Primăria Municipiului 
Iaşi pentru dezvoltarea Staţiunii de agrement - tratament Nicolina.  
Lucrări realizate prin proiect: clădire agrement – tratament, construcţie 
funcţională duș, amenajare plajă, construirea a două bazine exterioare, alei 
pietonale, gard împrejmuire, spaţii verzi, amenajare parcare. 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 

 Locuitorii Municipiului Iaşi care beneficiază de infrastructura de 
agrement; 

 Turiștii care vizitează Municipiul Iași; 
 Persoanele care necesită tratament balnear; 

 Persoanele care au fost angajate pentru lucrările de realizare a 
investiției; 

 Persoanele angajate pentru exploatarea investiției. 
 
 
18. Modernizarea şi reabilitarea parcului public al                                             
         Teatrului Naţional Vasile Alecsandri  
                                                

Proiectul a avut în vedere reamenajarea spațiilor verzi, amenajări peisagistice, 
alei pietonale, obiecte de mobilier urban (bănci, stâlpi de iluminat decorativ 
etc).   
S-a avut în vedere de asemenea 
reabilitarea spațiilor carosabile (căile de 
acces), marcajelor pietonale în jurul 
ansamblului studiat și a gardului ce 
înconjoară terenurile şi resistematizarea 
rețelelor, pozarea acestora integral în 
subteran, asigurarea racordurilor corecte 
de apa, canalizare, electricitate, gaz metan la imobilele din zonă.  
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Sursa imagini:  https://www.ziaruldeiasi.ro 

 
 
19.     Regenerare urbană Zona Lăpuşneanu – Piaţa Unirii                                
 

Prin proiect s-a urmărit modernizarea zonei Piaţa Unirii Iaşi prin reabilitarea 
pavimentelor, a spaţiilor verzi, a mobilierului urban, a iluminatului public şi a 
tuturor funcţiunilor din zonă. De asemenea s-a reabilitat strada Lăpuşneanu şi 
pasajul subteran ce face legătura între Piaţa Unirii şi Bulevardul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt. 

 
 

 

 
 

 

 

 

20. Modernizarea legăturii rutiere                                                              

     Centrul intermodal de transport – Gara Iaşi 
 

Proiectul a cuprins: reabilitarea  şi modernizarea a 5.115,98 m de străzi urbane 
(strada Splai Bahlui Mal Stâng, strada Bld. Mangeron, strada Bld. Chimiei, 
strada Drum Metalurgie), construirea unui pasaj subteran cu gabarit normal 
unidirecţional (PODUL ROŞ), reabilitarea spaţiilor pietonale aferente străzilor 
reabilitate (trotuare), construirea de piste de biciclişti, îmbunătăţirea 
sistemului de marcaj rutier. 
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 21.   Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere                                              
 

Acest proiect a constat în reabilitarea a aproximativ 9,9 km  cale de rulare 
tramvai, a 15.010 mp de spaţii verzi reamenajate, în zona delimitată de 
intersecţia Doi Băieţi şi staţia de tramvai Bazar. 
Reabilitarea liniilor de tramvai cale simpla în lungime totală de 9,9 km s-a 
realizat în zonele:  

 Bld.-ul Nicolae Iorga, (între stația de tramvai Bazar și bld-ul Socola) 

 Bld.-ul Primăverii, (între bld-ul Socola și intersecția cu Calea Chisinaului 
și str. Țesătura) 

 Calea Chișinaului, (între intersecția dintre Calea Chișinăului cu str. 
Țesătura și bld-ul Metalurgiei) 

 B-dul Metalurgiei (între intersecția cu Calea Chișinaului și stada V. 
Lupu) 

 Strada Vasile Lupu (de la intersecția cu strada Ciurchi până la B-dul 
Chimiei). 

Proiectul a inclus și amenajarea, reamenajarea spaţii verzi pe platforma liniei 
de tramvai. Suprafaţă totală gazonată fiind de 15.010 mp. Au fost refăcute 
peroanele și copertinele. Dintre dotările de specialitate menționăm: borne 
reflectorizante, indicatoare de staţie și coşuri de gunoi.  
 
 
 
 
22.   Reabilitare Linie tramvai Iasi-Dancu                                           

 

Acest proiect a constat în reabilitarea a aproximativ 1,4 km  cale de rulare 
tramvai, a 3,4 km infrastructură rutieră stradală şi a trotuarelor cu suprafaţa de 
15.491 mp, în zona delimitată de intersecţia Doi Băieţi şi Podul Sfântul Ioan. 
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23. Centrul Tehnologic Regional     
  

Obiectivul specific al proiectului a constat în realizarea unei structuri de 
sprjinire a afacerilor, care să reprezinte interfaţa între cercetare şi industrie în 
domeniul prioritar de dezvoltare a Regiunii de Nord Est, şi anume producţia 
industrială. Centrul oferă următoarele servicii: servicii de închiriere spaţii 
birouri pentru cercetare şi transfer tehnologic, servicii de închiriere spaţii 
pentru aplicaţii practice firmelor din ramurile componente ale domeniului 
prioritar de dezvoltare, servicii de închiriere spaţii de tip laborator specializat 
pentru testare, servicii de consultanţă. Centrul se adresează firmelor din 
domeniul producţiei industriale, cu ramurile componente: electronică, 
electrotehnică, energetică, construcţii de maşini şi unelte, prelucrarea 
lemnului, farmaceutică şi prelucrarea produselor agroalimentare. Centrul este 
o structură de sprijinire a afacerilor sub forma unui Centru Tehnologic axat  pe 
oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea activităţilor economice bazate pe 
cunoastere.  
Structura de sprijinire a afacerilor reprezintă un cadru favorabil stimulării, 
dezvoltarii şi promovării mediului de afaceri, cu precădere al IMM-urilor, 
inclusiv microintreprinderi la piaţa caracteristică.  
 
 

24. „RE-Block – Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative” 

 
Parteneri în cadrul proiectului: Budapesta (Ungaria) – partener lider, Iași 
(România), Malaga (Spania), Geselkirchen (Germania), Sodertalje (Suedia), 
Regiunea de Est a Macedoniei și Tracia 
(Grecia), Magdeburg (Germania), 
Universitatea din Roma Tor Vergata 
(Italia), Vilnius (Lituania), Salford (Anglia). 
 

Obiectivul principal al acestui proiect a 
constat în combaterea sărăciei prin 
intermediul îmbunătăţirii coeziunii sociale 
şi a mediului urban în zone cu blocuri 
înalte, proiect care a contribuit în final la dezvoltarea durabilă a acestora.  
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Partenerii din cadrul acestui proiect au avut rolul de a dezvolta un model 
participativ inovator de comunitate bazat pe: 

 iniţierea unui model de guvernare pe mai multe niveluri, cu 
implicarea tuturor grupurilor sociale în proiectarea şi punerea în 
aplicare a proiectelor de dezvoltare urbană, 

 abordarea participativă, care să permită locuitorilor din aceste 
zone să acţioneze responsabil şi proactiv în ceea ce priveşte 
regenerarea spaţiilor urbane prin oferirea de consiliere și formare, 

 cooperarea dintre părţile interesate private și publice: prin 
realizarea unei cooperări strânse între părţile interesate private și 
publice pentru încheierea de noi parteneriate. 

 
 

25. “Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii”           

 
Proiectul, finanţat în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversităţii în 
cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural, prin Mecanismul Financiar SEE 
2009-2014, s-a implementat în parteneriat cu Universitatea „Al. I. Cuza” şi 
Asociaţia PRO ROMA. 
Obiectivul general al proiectului a urmărit sporirea dialogului cultural prin 
înțelegerea diversității culturale.  
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 consolidarea accesului publicului larg la cultura minorităţilor; 
 determinarea unei mai bune înțelegeri a diversităţii culturale locale, 
inclusiv a culturii minorităților și consolidarea dialogului intercultural. 
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26. „CASCADE (Cities Exchanging on Local Energy Leadership)” 

 

Municipiul Iaşi a fost partener în cadrul proiectului CASCADE, proiect finanţat 
prin intermediul programului Intelligent Energy Europe, pe axa tematică 
„Energy efficiency in buildings and districts”. Partenerii proiectului pe această 
axă tematică, alături de Iaşi, au fost: Bydgoszcz (Polonia), Gijon (Spania), Burgas 
(Bulgaria), Genoa (Italia), Sunderland şi Gateshead (Anglia).  
 
Obiectivul proiectului aconstat în a proiecta şi oferi oportunităţi de dialog la 
scară largă şi schimburi de experienţă reciprocă în organizarea activităţilor de 
eficientizare energetică la nivel local. 
 
Activităţile pe care partenerul Municipiul Iaşi le-a desfăşurat în anul 2013 în 
cadrul acestui proiect au constat în: 
- realizarea unui profil al oraşului Iaşi, publicat pe site-ul proiectului CASCADE 
(www.cascadecities.eu), reflectând situaţia oraşului Iaşi din punct de vedere al 
investiţiilor realizate şi al rezultatelor obţinute în materie de eficienţă 
energetică a clădirilor; 
-  participarea la o vizită de studiu la Gateshead (Marea Britanie) în septembrie 
2013, ale cărei rezultate au constat într-o mai bună înţelegere a principalelor 
provocări în implementarea politicilor de eficientizare energetică a cladirilor, 
precum şi dezvoltarea unor soluţii inovatoare care pot ajuta oraşele în 
atingerea obiectivelor în materie de utilizare a energiei; 
-  implicarea în activităţile de evaluare ale proiectului, transmiterea către 
coordonatorii proiectului a unui raport de evaluare rezultat în urma participării 
la Vizita de Studiu de la Gateshead. 
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27.  Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Iaşi în vederea 

conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în 
aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană       

 

Obiective generale: 

 Încadrarea în normele europene privind emisia de gaze; 

 Creșterea randamentelor tehnice și economice a principalelor 
echipamente/ reducerea prețului de producțe a Gcal; 

 Păstrarea sau creșterea numărului de consumatori. 
       

Proiectul a cuprins urmatoarele componente: 

 Componenta 1 – Retehnologizarea a trei cazane de apă fierbinte, CAF1, 
CAF3 si CAF4 din CET1 Iași, 

 Componenta 2 – Retehnologizarea cazanului de abur nr. 2 din CET2 
Iași, 

 Componenta 3 – Montarea unei instalații de desulfurare (DESOX) in 
CET2 Iași, 

 Componenta 4 – Instalație de colectare uscată a cenușii în CET2 Iași, 
 Componenta 5 – Retehnologizarea pompelor de transport CET 1 in 

CET2 Iași, 
 Componenta 6 – Retehnologizarea magistralei 2 a rețelei de transport, 

 Componenta 7 – Asistență tehnică, conștientizare publică și 
supervizare. 

 

 
28. Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi 

lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului 
 
Proiectul a presupus construirea unui corp de clădire, din cadre de beton armat 
monolit, cu un regim de înălţime DS + P +3 E, montarea de mobilier urban și un 
teren de sport împrejmuit, cu instalație de iluminat nocturn. Clădirea este 
dotată cu un lift de 6 persoane cu 5 statii (D+P+3E), care asigură transportul 
persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilităţi.          
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Sursa imagine:  https://vivafmiasi.ro/palatul-braunstein-va-fi-
reabilitat/ 

 
 

B. Proiecte în implementare în prezent 

  
 

1. Consolidare și refuncționalizare PALAT BRAUNSTEIN – Iași, Str. Cuza 
Vodă, nr.2 

 
Proiectul presupune reabilitarea, restaurarea, refuncționalizarea și 

consolidarea Palatului Braunstein. Clădirea își va schimba funcțiunea sa mixtă 
din comerț și locuințe sociale în funcțiune culturală – mediatecă și spații 
expoziționale. 
Municipiul Iaşi în calitate 
de solicitant va asigura resursele 
tehnice şi financiare necesare 
pentru implementarea cu succes a 
proiectului. 
Palatul Braunstein, situat la 
kilometrul 0 al Municipiului Iaşi, la 
intersecţia a două artere 
principale strada Cuza Vodă şi 
bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt 
face parte din categoria clădirilor de patrimoniu cultural local, fiind încadrat în 
lista actualizată a monumentelor istorice la numărul 986 cu codul de 
identificare IS-II-m-B-03837.  
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea mediului 
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
de la nivelul Municipiului Iaşi, aspecte cuantificate prin creşterea numărului 
preconizat de vizite cu 11,11%, de la 18.000 de vizitatori anual în prezent la 
20.000 de vizitatori anual, prin reabilitarea, restaurarea, consolidarea, 
refuncţionalizarea şi intensa promovare a Palatului Braunstein. 
Durata proiectului: în urma semnării contractului de finanţare cu Autoritatea 
Finanţatoare, implementarea proiectului se va desfăşura pe o perioadă de 42 
de luni din care 36 de luni reprezintă durata de execuţie a lucrărilor. 
Locuri de muncă create: 

 Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie: 70 persoane; 
 Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 8 persoane. 

Sursă text: http://curierul-iasi.ro/18613-18613   
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Sursa imagine: http://curierul-iasi.ro 

 
2. Centrul Internațional de Artă Contemporană (Baia Turcească) 
 
Proiectul presupune reabilitarea, restaurarea, refuncționalizarea și 
consolidarea fostei Băi Comunale – Baia 
Turcească. Clădirea va avea o nouă 
funcțiune  - culturală – propunându-se a se 
realiza un centru internațional de artă 
contemporană. Necesitatea amenajării 
acestui tip de spațiu devine evidentă în 
contextul unui oraș cultural, efervescent, 
al secolului XXI.  
Valoarea totală a proiectului „Centrul Internațional de Artă Contemporană: 
Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii fostei Băi Comunale 
(Baia Turcească)” este de 22.043.188,60 lei, din care finanțarea nerambursabilă 
este de 21.600.384,43 lei. Contractul a fost semnat de primarul Mihai Chirica 
pe 21 februarie 2018. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural. 
Potrivit proiectului, Baia Turcească va fi recompartimentată astfel încât să 
răspundă necesităţilor funcţiunilor propuse, printre acestea numărându-se 
posibilitatea de a găzdui manifestări de tipul „performance”, cât şi artă vizuală 
și artă de obiect. Se va pune accentul pe interacţiunea artiştilor cu publicul prin 
spaţii în care aceştia vor putea performa sau expune. Fostele vestiare ale Băii 
Turceşti vor deveni spaţii tampon şi vor permite primul contact al publicului cu 
evenimentele interioare prin intermediul unor prezentări media ale istoricului 
artelor vizuale şi artelor performative. Din fostele vestiare publicul va putea 
ajunge la spaţiile expoziţionale (pentru fotografie, pictură, sculptură sau film) 
sau la zona teatrului contemporan. Vor exista şi dotări anexe, precum foaier, 
garderobă, cabine pentru actori, circulaţii, inclusiv lift pentru persoane cu 
dizabilităţi. La demisol va fi organizată o zonă de socializare între artişti şi 
public. Alte spaţii ale monumentului istoric vor fi utilizate pentru proiecţii 
video, cinema şi teatru experimental. Etajul va cuprinde ateliere deschise în 
care publicul va putea lua parte la evenimentele ce se organizează, o sală de tip 
workshop de dans / teatru şi o zonă de mediatecă în care vor putea fi vizionate 
evenimente artistice contemporane înregistrate. De asemenea, terenul din 
jurul imobilului va fi reamenajat inclusiv pentru viitoare spectacole în aer liber. 
Sursă text: http://curierul-iasi.ro/fosta-baie-turceasca-va-fi-transformata-
centrul-international-de-arta-contemporana-27623  
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Sursa imagine: http://curierul-iasi.ro 

 
 
3. Consolidare şi reabilitare Muzeu de istorie naturală - Corp A 

 
 
Municipiul Iaşi a depus în anul 
2016 cererea de finanţare pentru 
acest proiect în vederea obţinerii 
unei finanţări cu fonduri europene 
în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 5 – „Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea,  
protecția și valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.  
 
Obiectivele specfice ale proiectului sunt:  

- restaurarea imobilului prin consolidarea clădirii în concordanţă cu 
principiile de intervenţie asupra monumentelor istorice şi refacerea 
finisajelor interioare şi exterioare cu materiale specifice monumentelor 
istorice edificate la sfârșitul secolului al 19 lea în vederea evitării 
prăbuşirii şi protejării vieţii omeneşti şi bunurilor materiale;  
- reabilitarea obiectivului amplasat în municipiul Iaşi, b-dul 
Independentei nr.16  prin înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare, 
refacarea instalaţiilor interioare sanitare, termice şi electrice, curenţi 
slabi şi racordarea acestora la branşamentele reţelelor şi reabilitarea 
termică a clădirii prin executarea unei anvelope interioare; 
- promovarea Muzeului de Istorie Naturală prin implementarea planului 
de marketing. 

 
Conform datelor din referatul de specialitate, durata de realizare a proiectului 
este de 31 de luni, din care 24 de luni reprezintă perioada executării lucrărilor. 
 
Sursă text: http://curierul-iasi.ro 
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Sursa imagine: http://curierul-iasi.ro 

 
 
4. Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al 

Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași 
 
23 septembrie 2017 este data la care 
Primarul Mihai Chirica a semnat ordinul de 
începere a lucrărilor din cadrul proiectului 
„Reabilitarea și valorificarea potențialului 
turistic și cultural al Ansamblului 
Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”. 
Proiectul este finanțat prin Axa prioritară 5 
– Îmbunătăţirea mediului urban şi 
conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural din 
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Valoarea totală a 
lucrărilor este de 21.001.296,30 lei, din care 20.529.907,49 lei reprezintă 
finanțarea nerambursabilă. Proiectul este programat să se finalizeze pe 22 
august 2021.  
Realizarea lucrărilor de construcție/reabilitare vor consta în consolidarea și 
restaurarea următoarelor obiective: 
-  Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil"; 
- Palatul de pe Ziduri; 
- Palatul pentru femei; 
- Turnul Clopotniță; 
- Zidul de incintă. 
Sursă text: http://curierul-iasi.ro 
 
 
5. ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din 

diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului 
 
Proiectul propune  activități care se vor desfășura în 3 etape de implementare, 
astfel: 
Etapa I – Formare antreprenorială (minim 200 de persoane); 
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE 
(minim 24 de start-up-uri finanțate și 48 de noi locuri de muncă); 
Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltări afacerilor 
finanțate.  
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