
Cel mai important obiectiv, din punct
de vedere al valorii de investiþie, pe care
Primãria Iaºi îl deruleazã în acest an este
reabilitarea sistemului de termoficare
din municipiu, în vederea conformãrii
cu standardele de mediu privind emi-
siile în atmosferã ºi pentru creºterea efi-
cienþei energetice în alimentarea cu
cãldurã urbanã.

Valoarea totalã a proiectului se ridicã

la 249.135.892 lei, acesta fiind cofinan-
þat cu suma de 12.456.795 lei.

Durata contractului ºi perioada de im-
plementare a proiectului este de 69 de
luni, lucrãrile urmând sã fie finalizate la
sfârºitul anului 2015, dupã cum ne-au
transmis reprezentanþii primãriei.

Contractul de finanþare a fost semnat
în martie 2010, obiective generale ale
proiectului fiind încadrarea în normele
europene privind emisia de gaze; creºte-
rea randamentelor tehnice ºi economice
ale principalelor echipamente/reducerea
preþului de producþie a Gcal ºi pãstrarea
sau creºterea numãrului de consumatori.

Proiectul cuprinde urmãtoarele com-
ponente: retehnologizarea a trei cazane
de apã fierbinte; retehnologizarea a

douã cazane de abur; montarea unei in-
stalaþii de desulfurare în CET2 Iaºi, reali-
zarea instalaþiei de colectare uscatã a
cenuºii în CET2 Iaºi; retehno-
logizarea pompelor de tran-
sport ºi a magistralei 2 din
cadrul reþelei de transport ºi
asistenþa tehnicã, conºtienti-
zarea publicã ºi supervizarea.

UTI lucreazã la
Sistemul de
Management de
Trafic al Iaºiului

Autoritãþile ieºene inve-
stesc peste 90 de milioane de
lei în Sistemul de Manage-
ment de Trafic, care are o du-

ratã de implementare de 31 de luni.
Executantul lucrãrilor este Asocierea

“UTI ºi Information Business Consulting”.
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ÎN DRUMUL CÃTRE O CAPITALÃ EUROPEANÃ

Municipiul Iaºi investeºte
250 milioane lei în reabilitarea

sistemului de termoficare
Autoritãþile ieºene deruleazã Planul Integrat
de Dezvoltare a Polului de Creºtere 2009-2015

Primãria din Municipiul Iaºi face
eforturi pentru obþinerea statutului
de Capitalã Culturalã Europeanã, în
anul 2021.

“Conceptul de Capitalã Culturalã
Europeanã înseamnã posibilitatea
de creºtere a potenþialului turistic al
Iaºiului ºi al împrejurimilor”, spun
reprezentanþii Municipalitãþii.

În prezent, autoritatea deruleazã
Planul Integrat de Dezvoltare a Po-
lului de Creºtere (PIDPC) 2009-2015,
care are ca prim obiectiv creºterea
competitivitãþii economice, prin cre-
area ºi dezvoltarea unor structuri de
sprijin a afacerilor, transferului teh-
nologic ºi promovãrii industriilor
noi, creative. Cel de-al doilea obiec-
tiv general este dezvoltarea conecti-
vitãþii teritoriale prin asigurarea ac-
cesibilitãþii, îmbunãtãþirea mobilitã-
þii spre ºi dinspre polul de creºtere ºi
fluidizarea traficului în interiorul
acestuia, în timp ce al treilea obiec-
tiv principal al PIDPC vizeazã îmbu-
nãtãþirea serviciilor sociale prin cre-
area, reabilitarea ºi modernizarea
infrastructurii aferente, în vederea
asigurãrii unui standard de viaþã
sporit al populaþiei.

În acest an, primãria din Iaºi de-
ruleazã o serie de proiecte impor-
tante, finanþate parþial din fonduri
europene.
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Contractul de finanþare a fost semnat
în iunie 2012, termenul limitã de execu-
þie fiind luna iulie 2015.

Municipalitatea finanþeazã proiectul
cu 1.471.356,13 lei, acesta urmând sã
contribuie la fluidizarea traficului ru-
tier ºi pietonal, precum ºi la reducerea
numãrului de accidente ºi ambuteia-

je, dar ºi la scãderea poluãrii datorate
staþionãrii prelungite a vehiculelor la
traversarea intersecþiilor. Practic, va fi
realizat un sistem care sã asigure mo-
nitorizarea, controlul ºi optimizarea
automatã a traficului urban în Munici-
piul Iaºi, prin dotarea intersecþiilor cu
tehnici moderne de semnalizare ºi di-
rijare, de tip adaptiv, conectate la un
sistem centralizat de dirijare a circula-
þiei.

Printre altele, vor fi realizate un centru
de comandã ºi control al traficului; se-
maforizãri ºi echipamente pentru 90 de
intersecþii ºi treceri de pietoni; un sistem
de comunicare între intersecþi i ºi
centrul de comandã cu fibrã opticã; un
sistem de camere video pentru suprave-
gherea condiþiilor în care se desfãºoarã
traficul; un sistem de management al
defectelor.

Astfel, prin implementarea noilor tehnolo-
gii sunt prevãzute moderni-
zarea unei clãdiri care sã fie
pregãtitã pentru activitãþi
aparþinând infrastructurii
urbane, în suprafaþã de
380,60 mp; 59 de echipa-
mente pentru supraveghe-
rea condiþiilor în care se
desfãºoarã circulaþia auto;
1.242 de semafoare noi
montate în municipiu;
1.979 de indicatoare rutie-
re amplasate în Iaºi; 72 de
automate de dirijare a cir-

culaþiei; 633 de camere de detecþie;
Autoritãþile estimeazã cã acest proiect

va conduce la economii, din reducerea
timpului de cãlãtorie, de aproximativ
4,79 milioane de euro, în primul an de
operare a investiþiei (2014) ºi de 139,5
milioane de euro pe parcursul întregii
perioade de operare (2014-2030).
Acestea susþin cã, în faza de operare a
proiectului, sunt create 27 de locuri de

muncã permanente.
“Prin atingerea obiectivelor propuse,

proiectul «Sistem de management de
trafic în Municipiul Iaºi» contribuie la
reabilitarea infrastructurii urbane ºi la
îmbunãtãþirea serviciilor urbane, inclu-
siv transport urban, din Municipiul Iaºi
ºi urmãreºte creºterea atractivitãþii ºi
promovarea dezvoltãrii durabile a polu-
lui de creºtere Iaºi în contextul dezvol-
tãrii regionale de ansamblu”, se aratã în
fiºa proiectului.

Zonã de agrement de 46
milioane lei

Autoritãþile din Iaºi investesc în Zona
de agrement Ciric peste 46 de milioane
de lei.

Proiectul a fost demarat în anul 2010

ºi urmeazã sã fie finalizat în luna iulie a
acestui an, potrivit fiºei aferente. Asi-
stenþa financiarã nerambursabilã solici-
tatã este de 16.117.246,07 lei.

Printre obiectivele de investiþie se nu-
mãrã lucrãri de amenajãri exterioare,
amenajãri de plaje ºi piscine, de spaþii
destinate activitãþilor de agrement, rea-
lizarea de terenuri de sport, debarcade-
re ºi pontoane, precum ºi amenajarea
unui telescaun.

Artera Funcþionalã Sud va fi
dezvoltatã

Artera Funcþionalã Sud a Iaºiului va fi
ºi ea dezvoltatã ºi reabilitatã, proiectul
aferent derulându-se pe o perioadã de
35 de luni, din care durata de realizare a
lucrãrilor de construire/intervenþie fiind

Strategia de Dezvoltare Economico-Socialã Durabilã a Municipiului Iaºi - Orizont 2020

Autoritãþile locale au întocmit Strategia de Dezvol-
tare Economico-Socialã Durabilã a Municipiului Iaºi -
Orizont 2020.

Printre obiectivele strategice pe care municipalita-
tea ºi-a propus sã le realizeze pânã în anul 2020 se
numãrã ºi cele care privesc infrastructura: construirea
ºoselei de centurã din jurul oraºului, modernizarea
aeroportului, reabilitarea ºi modernizarea sistemului
stradal, refacerea infrastructurii de tramvaie, moder-
nizarea sustenabilã a flotei ºi a sistemelor de
transport în comun.

"Pentru a implementa cu succes aceste proiecte în
anii ce vor urma, vor fi absorbite majoritatea resurse-
lor disponibile (buget, forþã de muncã, suport)", se

aratã în Strategie.
Alte proiecte prevãzute de autoritãþi prevãd conce-

perea ºi construirea de spaþii de parcare.
Referitor la acest aspect, Strategia de Dezvoltare Eco-

nomico-Socialã Durabilã a Municipiului Iaºi - Orizont
2020 subliniazã: "Locurile de parcare sunt, conform
studiului public, una dintre principalele nemulþumiri
ale locuitorilor Municipiului Iaºi. Pânã acum nu existã o
abordare sistematicã pentru a face faþã problemei".

Cele patru obiective economice menþionate în Stra-
tegie privesc industria ºi serviciile bazate pe
cunoºtinþe de ICT, industriile creative ºi inovative,
aspectul de capitalã culturalã ºi turisticã a þãrii ºi
serviciile pe regiune.

Contractul de finanþare pentru reabilitarea sistemului de
termoficare a fost semnat în martie 2010, obiective
generale ale proiectului fiind încadrarea în normele

europene privind emisia de gaze; creºterea randamentelor
tehnice ºi economice a principalelor

echipamente/reducerea preþului de producþie a Gcal ºi
pãstrarea sau creºterea numãrului de consumatori.

Circa 88 milioane lei
pentru Axa de Dezvoltare
Nord-Sud Pasaj Octav
Bãncilã

Aproape 88 de milioane de lei sunt
investiþi în proiectul „Axa de Dezvol-
tare Nord-Sud Pasaj Octav Bãncilã”,
care are o duratã de implementare
d e 4 8 d e l u n i ( 1 6 . 0 9 . 2 0 1 0 -
16.09.2014). Asistenþa financiarã ne-
rambursabilã solicitatã de autoritãþi
se ridicã la 69.353.829,38 lei.

Printre altele, în cadrul investiþiei
va fi realizat Pasajul superior Octav
Bãncilã, care se aflã în procesul de
construire, urmând sã fie reabilitate
strãzile Sarmisegetuza, Strãmoºilor,
Tabacului , Columnei, Vitej i lor ,
Muºatini, Plãieºilor, Petru Poni,
Toma Cozma.

În prezent, stadiul proiectului este
de 65%.

Investitii
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prevãzutã pentru 26 de luni ºi 18 zile,
respectiv pânã la data de 31 iulie 2015.

Valoarea totalã a investiþiei se ridicã
la circa 87,64 milioane de lei.

Proiectul asigurã decongestionarea
traficului urban prin reabilitarea a douã
strãzi ºi a pasajului care face legãtura cu
una din zonele aglomerate ale oraºului.

Potrivit fiºei de proiect, îmbunãtãþirea
infrastructurii publice urbane se reali-
zeazã prin reabilitarea reþelei stradale
pe strada Nicolina ºi ºoseaua cu acelaºi
nume, refacerea ºi modernizarea tramei
stradale, reabilitarea spaþiilor pietonale
aferente strãzilor reabilitate, crearea de
piste pentru bicicliºti, îmbunãtãþirea
sistemului rutier de marcaje rutier, pre-
cum ºi reabilitarea refugiilor pietonale,
a reþelelor aeriene, a cãii de rulare tram-
vai ºi a pasajului Nicolina.

Progresul fizic al lucrãrilor este de 40%.

Regenerarea centrul istoric
din Iaºi, în atenþia
Municipalitãþii

În vederea implementãrii Programu-
lui Operaþional Regional 2007-2013,
Municipiul Iaºi a identificat proiectele
cu impact favorabil asupra economiei
Regiunii de Dezvoltare Nord - Est ºi cu
un grad avansat de maturitate, ce se
încadreazã în domeniile eligibile ale

Programului. Unul dintre acestea este
reprezentat de lucrãrile de regenerare
urbanã din zona Lãpuºneanu - Piaþa
Unirii.

Proiectul valorificã patrimoniul cultu-
ral-istoric, prin regenerarea centrului
istoric al Municipiului
Iaºi, redarea în circuitul
turistic, refacerea arhi-
tecturii zonei, promo-
varea unor activitãþi
economice în confor-
mitate cu statutul zo-
nei.

Reabilitarea infra-
structurii urbane în
zona istoricã a Munici-
piului Iaºi, în vederea
creºterii gradului de
valorificare a potenþialului economic ºi
turistic, este principalul obiectiv al inve-
stiþiei.

Astfel , proiectul îº i propune sã
modernizeze infrastructura publicã urba-
nã, utilitãþile publice ºi spaþiile verzi din
zona istoricã a Municipiului Iaºi, sã creascã

gradul de mobilitate a populaþiei în
zona menþionatã, sã îmbunãtãþeascã
accesibilitatea comunitãþilor locale ºi
regionale la obiectivele de interes tu-
ristic, cultural, de învãþãmânt ºi sãnãta-
te cu efecte naþionale ºi internaþionale,

sã creeze oportunitãþi
de dezvoltare econo-
micã localã prin asigu-
rarea condiþiilor de
creºtere a numãrului
de locuri de muncã, sã
ridice calitatea vieþii
comunitãþii locale ºi a
condiþiilor de mediu
înconjurãtor.

Revitalizarea infra-
structurii din zona cu-
prinsã între strada

Lãpuºneanu, Piaþa Unirii ºi Bulevardul
Independenþei va conduce la atragerea
de turiºti cu impact emergent în crea-
rea/dezvoltarea de funcþiuni ºi servicii
economice, apreciazã reprezentanþii
Primãriei.

Durata de realizare a lucrãrilor de rea-
bilitare este de 13 luni, iar perio-
ada de implementare a proiectu-
lui este de 19 luni.

Pasajul Mitocul Maicilor, Espla-
nada Piaþa Unirii, Reamenajarea
Parcului, Parcarea Romtelecom,
Pasajul Subteran Unirea sunt
câteva dintre obiectivele care
vor fi reabilitate.

Valoarea totalã a proiectului se
ridicã la 13.588.350,40 lei, din
care asistenþa financiarã neram-
bursabi lã sol icitatã este de
13.138.038,77 lei.

Sursele de finanþare sunt atra-

se prin Programul Operaþional Regional
2007-2013 ºi bugetul Municipiului Iaºi.

Amenajarea Plajei din Zona
Nicolina, parte din Master
Planul Primãriei

Proiectul „Amenajarea Plajei din Zona
Nicolina” face parte din Master Planul
realizat de Primãria Municipiului Iaºi
pentru dezvoltarea Staþiunii de agre-
ment - tratament Nicolina.

P r o i e c t u l a r e o v a l o a r e d e
20.354.633,11 lei, de la bugetul Munici-
palitãþii provenind 11.026.553,365 lei.
Perioada de implementare a proiectului
este de 20 de luni, iar scopul realizãrii
acestuia constã în crearea premiselor de
dezvoltare a potenþialului economic al
Municipiului Iaºi, potrivit surselor citate.

Realizarea investiþiei este justificatã
de faptul cã, în timp, s-a produs o de-
gradare a zonei, care nu este exploatatã
la potenþialul real.

“Prin realizarea unei noi zone de agre-
ement, se vor regãsi toate facilitãþile
necesare pentru ca o persoanã, indife-
rent de vârstã sau de starea de sãnãta-

90 milioane lei pentru
dezvoltarea Axei de
transport Est-Vest

Pânã la finalul acestei veri ar tre-
bui sã se finalizeze proiectul de
dezvoltare a Axei de transport
Est-Vest a Municipiului Iaºi, care
presupune cheltuieli de peste 90 de
milioane de lei.

În prezent, se lucreazã la ºoseaua
Pãcurari, la strada Pãcurari, la Piaþa
Mihai Eminescu, la devierea unor re-
þele, la pasajul subteran Mihai Emi-
nescu, la bulevardul Independenþei
ºi la strada Elena Doamna.

Centru Tehnologic
Regional la Iaºi

Proiectul care vizeazã realizarea
unui Centru Tehnologic Regional în
Municipiul Iaºi ar trebui sã fie finali-
zat în vara acestui an, dupã ce durata
de implementare a fost prelungitã de
mai multe ori.

Valoarea totalã a investiþ iei
depãºeºte 18 milioane de lei, Cen-
trul fiind prevãzut cu patru corpuri
de clãdire.

Pasajul Mitocul
Maicilor, Esplanada

Piaþa Unirii,
Reamenajarea

Parcului, Parcarea
Romtelecom, Pasajul
Subteran Unirea sunt
câteva dintre obiectivele
care vor fi reabilitate.
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te, sã poatã petrece o zi întreagã în
acest complex”, precizeazã fiºa proiec-
tului.

Autoritatea localã vrea sã
înfiinþeze Muzeul Municipal
Iaºi

Primãria din localitate intenþioneazã
sã înfiinþeze Muzeul Municipal Iaºi, în
acest sens cheltuind mai mult de 19 mi-
lioane de euro pentru consolidarea ºi
restaurarea unui imobil cu trei niveluri
(P+1E+ subsol parþial) ºi cu o amprentã
la sol de aproximativ 480 din strada
Zmeu.

Lucrãrile ar urma sã fie finalizate în
luna februarie a anului urmãtor ºi vi-
zeazã, printre altele, atât consolida-
rea fundaþiei ºi a pereþilor, cât ºi refa-
cerea ºarpantei de lemn ºi a înveli-
toarei de tablã, reabilitarea faþadelor
exterioare ºi refacerea pe interioar a

clãdirii.
Imobilul este prevãzut cu 18 camere,

8 holuri ºi 2 grupuri sanitare.
Înfiinþarea Muzeului Municipal este o

reeditare a instituþiei care a funcþionat
în Iaºi în perioada interbelicã. Noul Mu-
zeu Municipal urmeazã sã refacã patri-
moniul fostei instituþii ºi, de asemenea,
sã colecteze obiecte ºi acte referitoare
la istoria oraºului.

Lucrãri de reabilitare la
Cãminul de Pensionari
Sf. Cuvioasã Parascheva
ºi la Mãnãstirea Golia

Cãminul de Pensionari Sf. Cuvioasã
Parascheva ºi Mãnãstirea Golia din Iaºi
vor trece ºi ele prin lucrãri de reabilita-
re, modernizare ºi extindere.

Primul dintre aceste douã obiective
este prevãzut sã fie finalizat în luna fe-
bruarie 2015, contractul de finanþare
fiind semnat din luna iulie a anului
2012.

Valoarea proiectului se ridicã la aproa-
pe 11 milioane de lei, asistenþa financia-
rã nerambursabilã solicitatã fiind de
aproximativ 8,7 milioane de lei.

“Obiectivul general al proiectului vize-
azã reabilitarea, modernizarea ºi extin-
derea Cãminului pentru Pensionari Sf.
Cuvioasã Parascheva Iaºi, în vederea
oferirii de servicii sociale destinate per-
soanelor vârstnice, la parametri reco-
mandaþi de legislaþia în vigoare ºi stan-
dardelor europene”, potrivit reprezen-
tanþilor Primãriei.

Un numãr de 240 de persoane vor be-
neficia de serviciile puse la dispoziþie de
acest Cãmin, alte 41 de persoane
urmând sã fie instituþionalizate în noul
corp.

Cel de-al doilea obiectiv - Mãnãstirea
Golia - se aflã în etapa a doua de reabili-
tare, valoarea investiþiei cifrându-se la

circa 9 milioane de lei. Perioada de im-
plementare este de 22 de luni.

Proiectul integrat (în valoare de apro-
ximativ 25 de milioane de lei) este in-
clus în Planul Integrat pentru Polul de
Creºtere Iaºi ºi va fi depus în parteneriat
cu autoritãþile judeþene din Iaºi în vede-
rea finanþãrii în cadrul Programului
Operaþional Regional 2007-2013.

Proiectul integrat va cuprinde urmã-
toarele activitãþi: restaurarea picturii in-
terioare a bisericii din cadrul Mãnãstirii
Golia ºi reabilitarea unor strãzi, ilumina-
rea arhitecturalã a ansamblului ºi dota-
rea cu mobilier urban a zonei din ime-
diata vecinãtate a mãnãstirii.

Familiile cu venituri mici
beneficiazã de subvenþie
pentru proiectele de
eficienþã energeticã

Municipalitatea sprijinã investiþiile
în eficienþa energeticã a blocurilor
de locuinþe din Iaºi pentru familiile
cu un venit mediu sub 350 de euro
pe lunã.

Bugetul alocat în acest sens este
de 7.284.471,66 lei, termenul de
execuþie a proiectului, care încã nu a
început, fiind de 12 luni.

Finanþarea provine de la bugetul
de stat în proporþie de 10,8%, de la
Uniunea Europeanã (49,2%) ºi de la
bugetul local (2%).

Lucrãri pentru creºterea accesibilitãþii spre zona centralã

În localitate, se desfãºoarã ºi lucrãri
pentru creºterea accesibilitãþii spre
zona centralã economicã ºi comercia-
lã a Polului de Creºtere Iaºi, care pre-
supun refacerea reþelei stradale de
2.524 m, refacerea ºi modernizarea
tramei stradale, precum ºi moderniza-

rea parcãrilor.
Valoarea investiþionalã se cifreazã la

9.135.924,97 lei, asistenþa financiarã
nerambursabilã solicitatã fiind de
7.186.288,50 lei.

Termenul pentru finalizarea lucrãri-
lor este 29 august 2014.

Obiectivul Mãnãstirea
Golia se aflã în etapa
a doua de reabilitare,

valoarea investiþiei
cifrându-se la circa

9 milioane de lei.
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