
CJ Iaºi vrea sã exploreze
investiþiile de tip „Smart City"

(Interviu cu Maricel Popa, preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi)

Reporter: În condiþiile în care
trendul actual este cel de imple-
mentare a proiectelor smart, ce
obiective de investiþii aveþi pentru
transformarea judeþului într-unul
"smart"?

Maricel Popa: Consiliul Judeþean
Iaºi ºi-a propus sã exploreze inves-
tiþiile în dezvoltare sub conceptul
de „smart city", investiþii care au
potenþialul de a genera beneficii
de sute de milioane de euro pen-
tru oraºe ºi sã asigure folosirea mai
eficientã a resurselor.

În acest sens, Consiliul Judeþean
Iaºi a depus ºi obþinut finanþare
pentru proiectul "Reabilitarea ºi
modernizarea Spitalului Clinic de
Urgenþã pentru Copii Sf. Maria
Iaºi", în cadrul POR 2014-2020, Axa
prioritarã 3 - Sprijinirea tranziþiei
cãtre o economie cu emisii scãzute
de carbon, Prioritatea de investiþii
3.1- Sprijinirea eficienþei energeti-
ce a gestionãrii inteligente a ener-
giei ºi a utilizãrii energiei din surse
regenerabile în infrastructurile pu-
blice, inclusiv în clãdirile publice, ºi
în sectorul locuinþelor, Operaþiu-
nea B - clãdiri publice.

Prin intermediul acestui proiect
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investiþiile în dezvoltare sub
conceptul de „Smart City",

care au potenþialul de a
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Consiliului Judeþean (CJ) Iaºi,
Maricel Popa.
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vor fi sprijinite activitãþi specifice
real izãr i i de invest iþ i i pentru
creºterea eficienþei energetice a
clãdirilor rezidenþiale, respectiv:
ü îmbunãtãþirea izolaþiei termice

a anvelopei clãdirii, ºarpantelor ºi
învelitoarelor, inclusiv mãsuri de
consolidare a clãdirii;
ü reabilitarea ºi modernizarea

instalaþiilor pentru prepararea ºi
transportul agentului termic, apei
calde menajere ºi a sistemelor de
ventilare ºi climatizare, inclusiv sis-
teme de rãcire pasivã, precum ºi
achiziþionarea ºi instalarea echipa-
mentelor aferente ºi racordarea la
sistemele de încãlzire centralizatã,
dupã caz;
ü utilizarea surselor de energie

regenerabilã pentru asigurarea ne-
cesarului de energie a clãdirii;
ü implementarea sistemelor de

management energetic având ca
scop îmbunãtãþirea eficienþei ener-
getice ºi monitorizarea consumuri-
lor de energie;
ü înlocuirea corpurilor de ilumi-

nat fluorescent ºi incandescent cu
corpuri de iluminat cu eficienþã
energeticã ridicatã ºi duratã mare
de viaþã.

De asemenea, Consiliul Judeþean
are în vedere impulsionarea dez-
voltãrii locale prin conservarea,

protejarea ºi valorificarea
patrimoniului cultu-

ral ºi a identitãþii
culturale. Auto-

ritatea a iden-
tificat ºi de-
pus spre fi-
nanþare pro-
iectul Restau-

rarea Muzeu-
lui "Vasile Po-

gor" Iaºi ºi proiec-
tul Restaurarea Muze-

ului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitro-
politul" Iaºi.

Activitãþile specifice obiectivelor
de patrimoniu cultural includ, dar
nu se limiteazã la:
ü Restaurarea, consolidarea, pro-

tecþia ºi conservarea monumente-
lor istorice;
ü Dotãri interioare (instalaþii,

echipamente ºi dotãri pentru asi-
gurarea condiþiilor de climatizare,
siguranþã la foc, antiefracþie);
ü Dotãri pentru expunerea ºi

protecþia patrimoniului cultural

mobil ºi imobil;
ü Activitãþi de marketing ºi pro-

movare turisticã a obiectivului re-
staurat, inclusiv digitizarea acestu-
ia, în cadrul proiectului. Acþiunea
de digitizare a investiþiilor publice
va revoluþiona interacþiunea dintre
instituþiile publice ºi cetãþeni, dar
ºi între instituþii.

Centru de Transfer
Tehnologic Innotech
Moldova

Tot în cadrul POR 2014-2020, Axa
l - Promovarea transferului tehno-
logic - Judeþul Iaºi a identificat o
oportunitate care poate conduce
la transformarea unui obiectiv exis-
tent (Centrul Expoziþional Moldo-
va) într-un pilon al dezvoltãrii spe-
cializate inteligente & Iaºiului
(smart city) ºi a Regiunii Nord-Est
prin realizarea proiectului investi-
þional „Centru de Transfer Tehno-
logic Innotech Moldova".

Centrul Regional de Transfer Teh-
nologic va fi specializat pe unul
dintre domeniile de vârf ale celei
mai dinamice industrii ale momen-
tului ºi ale Viitorului - IT - Internet
of Things. Sectorul TIC este, de alt-
fel, identificat ºi în Strategia Regio-
nalã de Specializare Inteligentã
2020 ca fiind una dintre cele patru
prioritãþi verticale pentru Regiu-
nea Nord-Est. De altfel, conform
datelor publicate de INS, confirma-
te ºi de ANIS, în ultimii doi ani, sec-
torul IT a avut a doua cea mai mare
contribuþie Ia PIB-ul României,
depãºind agricultura, situaþie re-
flectatã inclusiv la nivelul judeþului
Iaºi. Un studiu realizat în 2015 de
cãtre Asociaþia de Dezvoltare Inter-
comunitarã EURONEST aratã cã ne-
cesarul de forþã de muncã speciali-
zatã în domeniul IT în Regiunea
Nord-Est va ajunge la 33.000, în
2030. Centrul de Transfer Tehnolo-
gic s-ar constitui într-un rãspuns la
aceastã dinamicã a industriei, coa-
gulând demersurile inovatoare ale
comunitãþii ieºene/regionale ºi asi-
gurând transferul tehnologiilor ºi
produselor cãtre o economie inteli-
gentã ºi sustenabilã. În subsidiar,
acesta va asigura inclusiv interco-
nectarea ºi digitalizarea serviciilor
publice (transport, electricitate, apã,
canalizare, deºeuri, sãnãtate, situaþii
de urgenþã etc). Obiectivele genera-
le ale InnoTech Moldova sunt:
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ü stimularea interacþiunii directe
dintre universitãþi/institute de cer-
cetare ºi companii;
ü dezvoltarea de noi tehnologii

ºi servicii, adaptate necesitãþilor lo-
cale/regionale, dar ºi internaþiona-
le;
ü creºterea capacitãþii locale/re-

gionale de generare de servicii/
tehnologii integrate/finite cu valoa-
re adãugatã ridicatã ºi protejarea
acestora prin brevete/licenþe/IP
europene/internaþionale prin dez-
voltarea unei infrastructuri hard-
ware ºi software dedicate;
ü valorificarea în economie a re-

zultatelor cercetãrii (a stocului de
brevete existent);
ü crearea unui stoc de active de

brevete ºi drepturi de proprietate
intelectualã/industrialã care sã
poatã fi valorificat constant prin
organizarea de evenimente speci-
fice de tranzacþionare de IPS;
ü stimularea atragerii în Regiune

a unor cercetãtori ºi specialiºti în
domeniul inovãrii de nivel interna-
þional;
ü creºterea numãrului de angajaþi

în domenii înalt competitive ºi a ci-
frei de afaceri a domeniilor cu po-
tenþial competitiv ridicat;
ü pe termen lung, implementa-

rea conceptului de smart city/
smart region.

Din punct de vedere tehnic, trans-
formarea Centrului Expoziþional
Moldova într-o infrastructurã de
transfer tehnologic presupune
atingerea urmãtoarelor obiective:
ü crearea unei infrastructuri ºi a

unei platforme dedicate IoT la ni-
vel regional;
ü achiziþionarea ºi configurarea

unui data center de mare capacita-
te care sã permitã interconectarea
serviciilor publice ºi a celor private;
ü realizarea a minimum 5 modu-

le pentru cazuri pilot în domenii cu
impact economic ºi social (agricul-
turã, textile-confecþii, construcþii,
cadastru ºi situaþii de urgenþã).

Centrul Expoziþional Moldova va
fi reconfigurat ºi dotat pentru a asi-
gura urmãtoarele servicii specifice
unei entitãþi de transfer tehnolo-
gic:
ü centru de comandã pentru

data center-ul care va gãzdui plat-
forma de IoT;
ü spaþii de tip Open Labs pentru

promovarea ofertei de servicii a la-
boratoarelor ºi deschiderea aces-

tora cãtre companii;
ü spaþii de tip Living labs ºi Fab

Labs pentru prototipare ºi demon-
straþii, inclusiv laborator pentru 3D
printing cu module distincte pen-
tru domeniile menþionate mai sus
(agriculturã, textile-confecþii, cons-
trucþii), furnizate sub formã unui
One-stop Total Service Shop;
ü spaþii pentru minimum 20 de

spin-off-uri/start-up-uri;
ü birou pentru gestionarea drep-

turilor de brevetare intelectualã;
ü birou de coaching/mentoring,

servicii de analizã a pieþei ºi audit
tehnic/tehnologic, veghe ºi prog-
nozã tehnologicã, realizarea de
baze de date specializate, atrage-
rea de investitori, facilitarea con-
tactului cu business angels ºi fon-
duri de investiþii private;
ü o zonã de administrare;
ü zonã EXPO pentru târguri, ex-

poziþii, demonstraþii, sesiuni de
vânzãri, licitaþii pentru brevete & IP
etc.

Tot în cadrul POR 2014- 2020,
Axa 1 - Promovarea transferului
tehnologic - Consiliul Ju-
deþean Iaºi a identifi-
cat necesitatea ºi
o p o r t u n i t a t e a
dezvoltãrii unui
Centru Regional
de Transfer teh-
nologic în Agri-
culturã ºi Zoo-
tehnie.

Obiectivul gene-
ral al proiectului îl re-
prezintã crearea unui
Centru de Transfer Tehnologic în
Zootehnie ºi Agriculturã, infra-
structurã de afaceri care va susþine
implementarea unui pachet de
servicii ºi a unor programe de trai-
ning în beneficiul întreprinderilor
din sector, toate acestea vizând
creºterea competenþelor furnizori-
lor regionali din domeniul agricol
ºi zootehnic.

Pentru a susþine dezvoltarea eco-
nomicã a judeþului Iaºi, este nece-
sar sã fie dezvoltate structuri de
afaceri care sã poatã asigura o
creºtere economicã pe termen
lung. Pentru o bunã funcþionare a
unei astfel de structuri, trebuie asi-
gurat accesul la obiectiv, reþele de
drumuri/alei interioare, reþeaua de
apã ºi canalizare, alimentarea cu
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energie electricã, gaze naturale, te-
lefonie. Oportunitãþile realizãrii
"Centrului Regional de Transfer
Tehnologic în Agriculturã ºi Zoo-
tehnie" sunt dezvoltarea sectorului
agrozootehnic, precum ºi tragerea
de noi tehnologii.

Reporter: Ce surse de finanþare
aveþi ºi ce buget alocaþi în acest an
pentru proiectele smart?

Maricel Popa: Sursele de finan-
þare ale obiectivelor de investiþii
sunt fonduri europene nerambur-
sabile, fonduri naþionale alocate
de la bugetul de stat ºi de la buge-
tul local. Bugetul total al proiecte-
lor menþionate însumeazã aproxi-
mativ 34 milioane de euro, iar pen-
tru anul 2018 au fost cuprinse în
bugetul Judeþului Iaºi fonduri în
valoare de aproximativ 3 milioane
de euro.

Reporter: Cât din totalul fonduri-
lor vin de la UE ºi ce proiecte deru-

laþi de aceºti bani?

Maricel Popa: Fondurile UE care
vin la Consiliul Judeþean sunt cele
atrase prin proiectele cu finanþare
nerambursabilã. Pânã în prezent,
Consiliul Judeþean Iaºi a semnat,
doar pentru proiectele depuse
prin Direcþia de Proiecte ºi Dezvol-
tare Durabilã, contracte de finanþa-
re în valoare totalã de 514 milioane
lei, din care fonduri nerambursabi-
le de 383,64 milioane lei, pentru 5
proiecte finanþate prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020.
Ø Proiectul Regiunea Nord - Est -

Axa Rutierã Strategicã 1 Iaºi - Su-
ceava este desfãºurat în partene-
riat cu UAT Suceava, prin Progra-
m u l Ope r aþ i onal R e g i onal
2014-2020, Axa prioritarã 6 - Îmbu-
nãtãþirea infrastructurii rutiere de
importanþã regionalã, prioritatea
de investiþii; 6.1 - Stimularea mobi-
litãþii regionale prin conectarea
nodurilor secundare ºi terþiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a no-

durilor multimodale. Obiectivul
general al proiectului îl reprezintã
îmbunãtãþirea accesbilitãþii ºi a
mobilitãþii populaþiei, bunurilor ºi
serviciilor, în vederea stimulãrii
dezvoltãrii economice durabile,
prin modernizarea a 167,933 km
de drumuri judeþene din judeþele
Iaºi ºi Suceava aflate în proximita-
tea TEN-T ºi conectarea a 22 de
unitãþi administrativ-teritoriale ur-
bane ºi rurale la reþeaua TEN-T.

Bugetul total al proiectului este
de 327,03 milioane lei, din care va-
loarea eligibilã - 305.377.895,05 lei

(finanþare nerambursabilã în sumã
de 299.270.337,14 lei).
Ø Reabilitarea ºi Modernizarea

Spitalului Clinic de Urgenþã "Sf.
Maria" Iaºi are ca obiectiv general
creºterea eficienþei energetice a
clãdirii în care functioneazã Spita-
lul Clinic de Urgenþã pentru Copii
„Sf. Maria" Iaºi prin mãsuri de izola-
þie termicã a anvelopei clãdirii, rea-
bilitarea ºi modernizarea instalaþii-
lor termo-energetice, instalarea ºi
utilizarea unor surse de energie re-
generabilã pentru asigurarea ne-
cesarului de energie al clãdirii, im-

14 BURSA Construcþiilor nr. 6 / 2018

Smart City
urmare din pagina 13

Pentru a susþine dezvoltarea economicã a judeþului Iaºi,
este necesar sã fie dezvoltate structuri de afaceri care sã

poatã asigura o creºtere economicã pe termen lung.
Pentru o bunã funcþionare a unei astfel de structuri,

trebuie asigurat accesul la obiectiv, reþele de
drumuri/alei interioare, reþeaua de apã ºi canalizare,

alimentarea cu energie electricã, gaze naturale,
telefonie. Oportunitãþile realizãrii "Centrului Regional de

Transfer Tehnologic în Agriculturã ºi Zootehnie" sunt
dezvoltarea sectorului agrozootehnic, precum ºi

tragerea de noi tehnologii.



plementarea unor sisteme de ma-
nagement energetic în scopul
îmbunãtãþirii eficienþei energetice
ºi monitorizãrii consumurilor de
energie la nivelul clãdirii.

Bugetul total al proiectului este
de 121,48 milioane lei, din care
fonduri nerambursabile de 76,52
milioane lei.
Ø Proiectul Restaurarea Muzeu-

lui "Vasile Pogor" Iaºi beneficiazã
de un buget total de 6,53 milioane
lei, din care fonduri nerambursabi-
le de 5,54 milioane lei.
Ø Restaurarea Muzeului "Sfântul

Ierarh Dosoftei Mitropolitul" Iaºi,
desfãºurat prin programul Opera-
þional Regional 2014- 2020, Axa
prioritarã 5 - Îmbunãtãþirea mediu-
lui urban ºi conservarea, protecþia
ºi valorificarea durabilã a patrimo-
niului cultural, prioritatea de inves-
tiþii 5.1 - Conservarea, protejarea,
promovarea ºi dezvoltarea patri-
moniului natural ºi cultural, are ca
obiectiv general valorificarea po-
tenþialului cultural-istoric ºi turistic
al Muzeului "Sfântul Ierarh Dosof-
tei Mitropolitul" prin:

- restaurarea, protejarea ºi con-
servarea clãdirii Muzeului "Sfântul
Ierarh Dosoftei Mitropolitul";

- punerea în valoare a obiectivu-
lui de patrimoniu restaurat la stan-
darde europene;

- creºterea numãrului vizitatorilor
la obiectivul de patrimoniu restau-
rat/consolidat cu 5,56% pentru pri-
mul an de exploatare.

Bugetul proiectului este de 3,67
milioane lei, finanþarea nerambur-
sabilã fiind în valoare de peste 3
milioane de lei.
Ø Regiunea Nord-Est: Axa Rutierã

Prioritarã 2 Botoºani - Iaºi, proiect
desfãºurat în parteneriat cu UAT
Botoºani, prin Programul Opera-
þional Regional 2014-2020, Axa
prioritarã 6 - Îmbunãtãþirea infras-
tructurii rutiere de importanþã re-
gionalã, are în vedere creºterea
gradului de coeziune economicã ºi
soc i a lã la ni v e lu l ju d e þ e lor
Botoºani ºi Iaºi, prin îmbunãtãþirea
infrastructurii de transport din
zonã ºi facilitarea accesului la rute-
le naþionale ºi europene din regiu-
ne, interconectarea la reþelele de
transport judeþene cu acces la re-
þeaua TEN-T ºi la Polul de creºtere
Iaºi. Investiþia, odatã finalizatã, va
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permite creºterea traficului rutier
(persoane, mãrfuri ºi servicii) pe
traseul modernizat, dezvoltarea
sectorului IMM din zonã ºi a turis-
mului. Bugetul total al proiectului
este de 334,31 milioane lei, fondu-
rile nerambursabile fiind de 14,81
milioane lei.
Ø O altã investiþie este Fazarea

Proiectului Sistem de Management
Integrat al Deºeurilor în Judeþul Iaºi
- Faza a II-a, desfãºurat prin Progra-
mul Operaþional Infrastructura
Mare 2014-2020, Axa prioritarã 3,
Domeniul Major de Intervenþie 3.1 -
Reducerea numãrului depozitelor
neconforme ºi creºterea gradului
de reciclare a deºeurilor din Româ-
nia, cu obiectivul general, creºterea
standardului de viaþã al populaþiei
ºi îmbunãtãþirea calitãþii mediului
din judeþul Iaºi, prin dezvoltarea ºi
implementarea unui sistem durabil
de management al deºeurilor. Valo-
area totalã a proiectului, faza I ºi
faza a II-a, este de 69,3 milioane
euro, din care circa 6,5 milioane
euro reprezintã cofinanþare de la
bugetul local.

Ø În proiectul Oraºe Echitabile:
Integrarea Agendei 2030 în Poli-
ticile Locale în Perioada de Mi-
grare ºi Flux de Refugiaþi, finan-
þat prin EUROPE AID - Acþiuni ex-
terne ale Uniunii Europene, Lot
4: Educaþie ºi învãþare globalã ºi
proiecte de susþinere implemen-
tate de autoritãþi locale sau aso-
ciaþii de autoritãþi locale din sta-
tele membre, obiectivele gene-
rale sunt:

- Conºtientizarea rolului ºi res-
ponsabilitãþilor autoritãþilor locale
ºi a cetãþenilor cu privire la relaþiile
de interdependenþã;

- Localizarea obiectivelor de dez-
voltare durabilã ºi realizarea Agen-
dei 2030 cu implicarea autoritãþilor
locale în activitãþi care sã susþinã
domeniile social, economic ºi de
mediu pentru o dezvoltare durabi-
lã, luând în considerare provocãrile
migraþiei;

- Contribuirea la îndeplinirea Po-
liticii de Coerenþã pentru Dezvolta-
re în politicile locale, cu referire la
migrarea contemporanã ºi crearea
unei noi abordãri pentru instituþii-
le locale.

Valoarea totalã a proiectului este

de 3,73 milioane euro, finanþarea
nerambursabilã fiind de 90%.

Strategia de

Dezvoltare Economicã

ºi Socialã a Judeþului

Iaºi 2014-2020 are trei

obiective prioritare
Reporter: Care este strategia au-

toritãþii pentru atragerea fonduri-
lor europene pânã în 2020?

Maricel Popa: În funcþie de liniile
de finanþare care se deschid ºi
prioritãþile care au fost identificate
prin Strategia de Dezvoltare Eco-
nomicã ºi Socialã a Judeþului Iaºi
2014-2020, se stabilesc propuneri-
le de proiecte care se depun spre
finanþare. Intenþia Consiliului Jude-
þean Iaºi este de a atrage cât mai
multe fonduri europene pentru re-
zolvarea unora din problemele de
competenþa noastrã.

Reporter: Ce strategie de dezvol-
tare aveþi pe termen scurt, mediu
ºi lung?

Maricel Popa: Strategia de Dez-
voltare Economicã ºi Socialã a Ju-
deþului Iaºi 2014-2020 se funda-
menteazã pe evoluþia economicã
de pânã acum, luând în calcul con-
textul actual ºi rezervele de perfor-
manþã existente. Totodatã, pune în
evidenþã valorile ºi avantajele
competitive ale judeþului ºi stabi-
leºte viziunea pentru viitorul co-
munitãþii, pornind de la acestea.

În sprijinul viziunii, sunt propuse
trei obiective prioritare ºi o serie
de direcþii ºi acþiuni, mãsuri ºi pro-
iecte pentru implementare.

Reporter: Care sunt domeniile
prioritare?

Maricel Popa: Cele trei obiective
prioritare din Strategia de Dezvol-
tare Economicã ºi Socialã a Judeþu-
lui Iaºi 2014-2020 sunt:

Ø Obiectivul 1 - Îmbunãtãþirea
infrastructurii, conectivitãþii ºi ac-
cesibilitãþii reprezintã asigurarea
accesului la servicii publice ºi reþe-
le edilitare de calitate, dezvoltarea
infrastructurii de transport ºi o mai
bunã conectivitate în cadrul jude-
þului, ca mãsuri de bazã pentru
sprijinirea dezvoltãrii mediului de
afaceri ºi îmbunãtãþirea calitãþii
vieþii locuitorilor.

Privind spre exterior, investiþiile
prioritare vor viza o mai bunã legã-
turã a economiei locale cu piaþa
naþionalã, dar ºi pieþele de desfa-
cere din centrul ºi vestul Europei.
În acelaºi timp, pornind de la opor-
tunitatea creatã de amplasarea
strategicã, judeþul Iaºi poate deve-
ni un punct nodal în estul Româ-
niei, la graniþa Uniunii Europene ºi
îºi poate consolida poziþia de poar-
tã de acces cãtre Republica Moldo-
va ºi Ucraina.

Ø Obiectivul 2 - Consolidarea
economiei judeþului prin diversifi-
carea economicã, dezvoltarea ba-
zei antreprenoriale ºi susþinerea
actorilor economici, în special a
întreprinderilor mici ºi mijlocii, pre-
cum ºi atragerea de noi investiþii în
judeþul Iaºi. O atenþie deosebitã,
tradusã prin susþinere prioritarã, va
fi acordatã însã acelor sectoare
care, prin natura lor, sunt capabile
sã genereze cele mai multe benefi-
cii economice, în termeni de locuri
de muncã sustenabile ºi oportuni-
tãþi de investiþii pe lanþul valoric,
care pot acþiona ca factori genera-
tori de prosperitate localã. Aceste
sectoare de activitate sunt repre-
zentate de industria farmaceuticã
ºi de serviciile medicale, fabricarea
de maºini, utilaje ºi echipamente,
industria metalurgicã, industriile
creative, incluzând IT ºi comunica-
þii, sectorul construcþiilor de auto-
vehicule ºi componentelor auto,
industria textilã, agriculturã ºi in-
dustria agroalimentarã.

Ø Obiectivul 3 - Creºterea calitã-
þii vieþii ºi protecþia mediului
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O altã investiþie este Fazarea Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deºeurilor în Judeþul Iaºi,

reducerea numãrului depozitelor neconforme ºi creºterea
gradului de reciclare a deºeurilor . Valoarea totalã a

proiectului, faza I ºi faza a II-a, este de

69,3
milioane euro, din care circa 6,5 milioane euro reprezintã

cofinanþare de la bugetul local.
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înconjurãtor prin sprijinirea talen-
telor, a educaþiei ºi a excelenþei,
valorificarea moºtenirii culturale ºi
a patrimoniului de excepþie, atra-
gerea ºi susþinerea creativitãþii, ca
factor determinant de creºtere ºi
conservarea mediului natural cons-
tituie elemente-cheie ale viziunii
strategiei.

Dezvoltarea sustenabilã ieºeanã
presupune adresarea provocãrilor
la nivel local în ceea ce priveºte ac-
cesul populaþiei la servicii publice
ºi asigurarea unui cadru optim de
trai al individului, echitabil pe tot
teritoriul judeþului.

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-
stacole legislative întâmpinaþi în
activitatea dumneavoastrã?

Maricel Popa: Problemele princi-
pale în implementarea proiectelor
cu finanþare europeanã sunt lega-
te de legislaþia privind procedurile
de achiziþii, impredictibilitatea le-
gislaþiei fiscale, modificãrile frec-
vente din legislaþie, de slabã parti-

cipare la licitaþiile organizate de
Consiliul Judeþean Iaºi.

Procedurile sunt de duratã ºi pot
duce la întârzieri în implementarea
proiectelor.

Reporter: Care ar fi alternativele
pentru soluþionarea acestora, în
opinia dumneavoastrã?

Maricel Popa: Dezbateri ºi pro-
puneri de îmbunãtãþire a regle-
mentãrilor în domeniu de la nivel
local.

Reporter: Care sunt cele mai
mari lucrãri de investiþii pe care le
veþi scoate la licitaþie pânã la fina-
lul anului?

Maricel Popa: - Reabilitarea ºi
modernizarea spaþiilor destinate
relocãrii Liceului Tehnologic Spe-
cial "Vasile Pavelcu" - expertizã
tehnicã, audit energetic, DALI, do-
cumentaþii suport pentru obþine-
rea de avize, acorduri, studii ºi au-
torizaþii conform certificatului de
urbanism, inclusiv cheltuieli pen-
tru obþinerea acestora;

- Monument de for public având
ca tematicã „Iaºi - Capitalã celor 3
Uniri";

- Reablitare instalaþie de încãlzire
la ªcoala Gimnazialã Specialã
"Constantin Pãunescu";

- Consolidare, reabilitare ºi refunc-
þionalizare Pavilion Administrativ,
Spitalul Clinic de Boli Infecþioase,
"Sf. Parascheva" Iaºi.

Reporter: Care sunt cele mai im-
portante proiecte de infrastructurã
aflate în execuþie?

Maricel Popa: - Consolidare, re-
funcþionalizare ºi mansardare, clã-
dire monument istoric - strada Va-
sile Alecsandri nr. 6, Iaºi;

- Modernizare drum judeþean DJ
246: l imita judeþului Vaslui -
Tufeºtii de Sus -Scânteia - intersec-
þie DJ 248 - ªcheia - Drãguºeni -
Ipatele - Tibãneºti km. 20+450+
56+506;

- Modernizare drum judeþean DJ
248A: intersecþie DC 73 (Grieºti) li-
mita judeþului Vaslui, km. 48+089 -

50+693;
- Modernizare drum judeþean DJ

280B: Tg. Frumos - Cucuteni,
km.2+614 - 11+802;

- Modernizare DJ 281: Spinoasa -
Belceºti, km.10+804 - 12+074;

- Modernizare drum judeþean DJ
281C : intersecþie DN 28A (Blã-
geºti) - Hãrmãneºti - Todireºti -
Coasta Mãgurii - Cotnari - inter-
secþ ie DN 28B (Cotnar i ) , km.
0+000 - 25+053;

- Modernizare drum judeþean, DJ
207M intersecþie DN 28 - A.I. Cuza,
km.0+000+6+178;

- Modernizare drum judeþean, DJ
208F Heci (intersecþie DJ 208) - Tã-
tãruºi - Iorcani - limita judeþului Su-
ceava, km.0+000+12+462.

Reporter: Mulþumesc!
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