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COMITETUL DE MANAGEMENT PENTR
COORDONAREA INSIRUMENTEWR
STRUCfURALE
•

DECIZIA CMC NR. 17/31.03.1011
AvAPd in vcdere prevederil. art. 40 din HG nr.45712oo8 r ivind cadrul
institutional de coordonare fi de gestionarc a instrumentelor ructurale, in
care SWlt prevazute atribuliile Comitetului de Manag( lent pentru
Coordonarca instrumentelor structurale,
AvAPd in vedere Decizi. CMC nr. 1/26.10.2009 prin care N Ivizat Planul
Integrat de Dezvoltare (PID) pentru polul de cr~ere Iqi, in· usiv lists de
proiecte prioritare prevAzutA In PIO, revi'Dlitl prin deeizia -Me nr. 8 I
17.05.2010,
tn baza conscnsului stabilit intre membrii CMC in cadrul rew mii din data
de 29 martie 2011,
tn confonnitate Cll propriul ReguJament de Organizare ~i Func onace, CMC
adopt!. Ul1Jlitoarea:

DECIZIE

10 unna analizei efectuate, CMC reavizeazl Iista de peoi(
inclusl In PID pentru polul de crqlcre Iqi, cu modificlrile
agreate in cursul reuniunii consemnatc in minuta accsteia.

,i

j

:e prioritare
:ompletlrile

Lista de proiecte astfel modificatl $i completat l este inclusi ~ Anexa care
face parte din prezenta dccizic.

DIRECfOR GENERAL ACIS

..
•

Anexă la Decizia CMC nr 17/31.03.2011

Lista de proiecte prioritare inclusă în PID pentru Polul de creştere Iasi
Reavizare 1
Nr.
Proiect
1

Titlu proiect individual
Nr. proiect
Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat
din cadrul proiectului
individual
integrat (după caz)
2

3

4

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

10

11

In pregatire

Piaţa de gros cuprinde:
- o hala de produse vegetale cu o suprafata de
2500 mp;
- o hala de produse de origine animala cu o
suprafata construita de 1500mp;
- supermagazin vanzare en detail produse
alimentare cu o suprafata de 1000 mp;
- cladire servicii tehnice de 1200mp;
- spatii alimentare publica si cazare de 500
mp;
- pavilion administrativ de 300mp.

Reavizare 2

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv strategic 1: Creşterea competitivităţii economice prin crearea şi dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi
promovarii industriilor noi, creative
Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea si modernizarea sectorului productiv prin crearea unor structuri de afaceri noi, inovative

1

2

3

4

5

Infiintare piaţă de gros în
localitatea Vulturi, comuna
Popricani

Centrul Tehnologic Regional Iasi

Campusul Tehnologic şi de Afaceri
Iaşi - Iasi Business and Technology
Campus (IBTC)

Readucerea in circuitul economic a
terenurilor şi demolarea clădirii
fostului Incinerator Iaşi

Reteaua pentru sprijinirea
afacerilor din estul Romaniei Eastern Romanian Business
Support Network – Enterprise
Europe Network

40.000.000,00

18.280.915,92

240.000.000,00

7.350.000,00

Parteneriat Public- ADI -ZMI/ comuna
Privat
Popricani

POR - Axa 1

Municipiul Iaşi

Privată

Red Management
Capital

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

Programul Cadru
pentru
Competitivitate si
Inovaţie SC Tehnopolis SRL
8.000.651,00
Competitiveness and
Iasi
Innovations
Framework
Programme

2011

12 iulie
2010

2008

martie
2012

2008
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2011–2013

decembrie
2010 – iulie
2012

2010–2015

decembrie
2012 –
decembrie
2013

2008 –2014

Activităţi principale
• Pregătirea terenului
• Racordarea la utilităţi
• Construire clădiri şi spaţii de depozitare
In
• Amenajare spaţii．
implementare
• Dotare spaţii
• Angajare personal
• Închiriere spaţii
• Promovare monitorizare
Activităţile proiectului:
• Demolare construcţii existente
• Proiectare
• Construcţii clădiri, inclusiv reţele de
utilitaăţi
In
• Construcţii parcări subterane pentru 6.000
implementare
de maşini
• Landscaping, amenajări spaţii şi mobilier
urban
• Pod pietonal peste Bahlui

In pregatire

Demolarea cladirii fostului incinerator si
pregatirea terenului pentru noi activitati
economice

Activități principale: sprijinirea afacerilor
(informare, feedback, cooperare si
In
internationalizare), sprijinirea inovarii
implementare (transfer de know-how si tehnologie),
sprijinirea participarii IMM-urilor in
programele UE pentru cercetare si dezvoltare

Valoarea
proiectului
conform
contractului de
finantare

40.000.000,00

40.000.000,00

32.000.000,00

18.953.344,37

240.000.000,00

240.000.000,00

7.350.000,00

7.350.000,00

8.000.651,00

8.000.651,00

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

Centru de sprijinire si dezvoltare a
afacerilor

Centru de sprijinire si dezvoltare a
afacerilor "CAROL"

AXA - Centru verde de consultanta
in afaceri

Centru de productie si gestiune a
afacerilor

35.471.043,86

11.419.992,15

10.284.553,67

29.059.786,33

POR Axa 4

POR Axa 4

POR Axa 4

POR Axa 4

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

SC TESTER GRUP
SRL

SC CARTIERUL
CAROL SRL

SC AXA PLUS
SRL

SC AVENSA
CONSULTING
SRL

8

2008

2008

2008

2009
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9

2009 –2011

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Obiectivul specific:
-infiintarea unui Centru de Sprijinire si
Dezvoltare a Afacerilor in vederea atragerii
de investitii si crearii de noi locuri de munca
In
la nivel local.
implementare
Grup tinta: 57487 intreprinderi existente la
nivelul anului 2005 in Regiunea de
Dezvoltare Nord - Est

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

35.471.043,86

35.471.043,86

2010– 2012

Obiectivul specific:
-crearea unui Centru de Sprijinire si
Dezvoltare a Afacerilor in Municipiul Iasi in
In
vederea atragerii de investitii si dezvoltarii
implementare
durabile a economiei locale.
Grupul tinta: IMM-urile existente in Regiunea
de Dezvoltare Nord-Est.

11.419.992,15

11.419.992,15

2010–2012

Obiectivul specific:
-atragerea investitiilor, revigorarea si
impulsionarea dezvoltarii economice a
judetului Iasi, prin crearea unei structuri de
sprijinire a afacerilor dotata si echipata, care
incorporeaza cele mai noi tehnologii si
materiale de constructii pe fondul unei
In
arhitecturi moderne cu personalitate puternica
implementare
si care reprezinta un cadru favorabil
valorificarii potentialului firmelor si
dezvoltarii mediului de afaceri prin oferirea
serviciilor de inchiriere (spatii de birou, sala
cu functiune multipla, spatiu de parcare).
Grupul tinta: agenti economici din judetul
Iasi.

10.284.553,67

10.284.553,67

29.059.786,33

29.059.786,33

2010-2012

Retras

Obiectivul specific:
-atragerea investitiilor, revigorarea si
impulsionarea dezvoltarii economice a
judetului Iasi, prin crearea unei structuri de
sprijinire a afacerilor in domeniul industriilor
creative si inovatoare (domeniul confectii
textile si domeniul procesare lemn/confectii
metalice) dotata si echipata, care
incorporeaza tehnologiile de ultima generatie
si materiale de constructii care sustin
dezvoltarea durabila si economia de energie,
pe fondul unei arhitecturi indraznete cu
personalitate puternica si care reprezinta un
cadru favorabil valorificarii potentialului
firmelor cu profil de gestiune a afacerilor
si/sau productie, din care proportia IMMurilor (inclusiv microintreprinderi) in
numarul total de firme din cadrul structurii,
este egala cu 75% (dintre care cel putin 50%
intreprinderi micro si mici) si dezvoltarii
mediului de afaceri in general.

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

10

Parc Agroindustrial / Structura de
sprijinire a afacerilor agroindustriale

Total obiectiv specific 1.1

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

Judetul Iasi
(Parteneri comuna
Letcani, DADR
Iasi, Universitatea
de Stiinte Agricole
si Medicina
Fonduri externe,
Veterinara "Ion
parteneriat public
19.386.409,00
Ionescu de la
privat, POC RO-UABrad";
MD 2007 – 2013
(MD):Raionul
Falesti si Raionul
Ungheni, (UA):
Administratia
Regionala de Stat
Vinnita )

8

2009

419.253.351,93
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9

2011–2013

Stadiul actual

10

In evaluare

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Valoarea
Dezvoltarea infrastructurii de marketing
agricol cu scopul de a imbunatati performanta proiectului este
conforma
economica a economiei regionale si
transfrontaliere Producatori agricoli si firme
documentatiei
de industrie alimentara din judetul Iasi si
depuse spre
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, Furnizori
fnantare pe
de servicii
ENPI

72.696.546,00

72.696.546,00

486.282.573,01

473.235.917,38

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv specific 1.2: Crearea/dezvoltarea/valorificarea potenţialului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor de interes public şi privat

11

12

Sistem informatic şi de comunicaţii
integrat în Zona Metropolitană Iaşi

5.950.000,00

STEDIWAT - Sistem suport
tehnico-decizional pentru
managementul durabil al apei

1.950.000,00

Total obiectiv specific 1.2

7.900.000,00

POS CCE

Buget de stat

ADI- ZMI

Universitatea
Tehnica Gheorghe
Asachi

2010

2008

Page 4

2011–2013

2008–2011

Activităţi principale:
• conectarea la infrastructura broadband
acolo unde este necesar
• achiziţionarea de aplicaţii software şi
licenţele software necesare pentru realizarea
proiectului
• achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi
implementare a tuturor soluţiilor software şi
integrarea aplicaţiilor
• construirea reţelei LAN necesară
implementării proiectului
• configurarea şi implementarea bazelor de
date
• realizarea unui portal
• instruirea personalului care va utiliza
produsele software implementate şi cel care
va asigura mentenanţa.

5.000.000,00

5.950.000,00

Dezvoltarea unui sistem suport care sa
asigure o baza stiintifica pentru luarea
deciziilor în cadrul managementului integrat
In
al resurselor de apă (MIRA) si care sa
implementare
contribuie la transferul cunostintelor, la
colaborarea natională şi internatională a
părţilor interesate

1.950.000,00

1.950.000,00

6.950.000,00

7.900.000,00

Respins

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv specific 1.3: Modernizarea şi dezvoltarea serviciillor de cercetare/ inovare prin stimularea stimularea cooperării între instituţii de Cercetare
Dezvoltare Inovare (CDI) şi sectorul productiv

13

14

15

16

Tehnici inovative de protecţie
împotriva dezastrelor cauzate de
schimbările climatice

Cercetări avansate privind
obţinerea materialelor compozite
cu ranfort sub forma de particule şi
ranfort stratificat

Optimizarea sistemelor energetice
inteligente de transport al apei
pentru cresterea eficientei
energetice si economia de energie

Sisteme hidraulice adaptive pentru
turbine eoliene de mica putere

Total obiectiv specific 1.3

Total obiectiv strategic 1

669.468,95

1.443.284,00

1.220.246,30

1.079.335,00

Program national
PN II

Program national
PN II

Program national
PN II

Program national
PN II

Universitatea
Tehnica Gheorghe
Asachi

Universitatea
Tehnica Gheorghe
Asachi

Universitatea
Tehnica Gheorghe
Asachi

Universitatea
Tehnica Gheorghe
Asachi

2007

2007

2007

2007

2009–2010

2009–2010

2009–2010

2009–2010

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Proiectul presupune relizarea unor tehnici
inovative de protecţie împotriva dezastrelor
cauzate de schimbările climatice
Obiectivele specifice principale ale
proiectului sunt:
• stabilirea conditiilor tehnologice,
• realizarea tehnologiilor de obtinere a
materialelor compozite ranforsate cu particule
si compozite stratificate,
• determinarea curbei rezistenta la ruperealungire pentru anumite conditii tehnologice
si volume de ranfort prestabilite, analiza
fractala a suprafetelor de rupere,
• spectroscopie IR (structura chimica,
legaturi etc), testare ultrasonica

Etape principale in proiect:
• Studiu de literatura privind realizarea
modelelor matematice de optimizare a
sistemelor de transport pentru apa potabila si
uzata.
• Intocmirea soft-ului de optimizare a
sistemelor de transport apa potabila si uzata.
• Determinarea performanţelor SP CUG din
RAJAC Iasi. Studierea calitatii apei.
• Aplicarea practica a metodei de optimizare
la SP CUG.
• Modernizarea SP CUG. Determinari
experimentale.
• Rezolvarea fenomenului de propagare a
poluantului in retea. Studiul reţelelor pentru
apă caldă.

Etapele generice ale proiectului sunt:
• Elaborarea modelelor conceptuale;
• Testarea modelelor conceptuale prin
simulari numerice;
• Proiectarea si realizarea modelelor
demonstrative si a prototipurilor
experimentale;
• Incercari experimentale.
• Corectii de model si simulari numerice
complexe.

Valoare
proiectului
conform
documentelor
finale

1.000.000,00

980.000,00

Valoare
proiectului
conform
documentelor
finale

1.700.000,00

2.000.000,00

Valoare
proiectului
conform
documentelor
finale

1.900.000,00

2.060.000,00

Valoare
proiectului
conform
documentelor
finale

1.750.000,00

1.872.620,00

4.412.334,25

6.350.000,00

6.912.620,00

431.565.686,18

499.582.573,01

488.048.537,38
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Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea conectivităţii teritoriale prin asigurarea accesibilităţii, îmbunătăţirea mobilităţii spre şi dinspre polul de creştere
şi a fluidizării traficului în interiorul acestuia
Obiectiv specific 2.1: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport aeriene şi rutiere în scopul asigurării unei accesibilităţi crescute a polului de
creştere

17

18

Modernizarea şi dezvoltarea
Aeroportului Internaţional Iaşi

Varianta de ocolire a Municipiului
Iaşi etapa 1 Varianta Sud

816.574.411,00

653.000.000,00

fonduri
guvernamentale,
buget local, POS
Transport

fonduri
guvernamentale

Judetul Iasi

CNADNR -DRDP
Iasi

2011

2007

Page 6

2011 –2015

2008–2012

In pregatire

Proiectul este structurat in 4 module:
Modul 1 : Suprafeţe de mişcare aeroportuară
– Pistă de decolare-aterizare
Lucrări de realizat :Suprafaţe de mişcare
aeroportuară (pista, platforme de operare şi
căi de rulare), instalaţii de dirijare a
zborurilor şi protecţie a navigaţiei aeriene
(PNA +Tc), Reţele exterioare, Împrejmuire +
drum perimetral, Depozit de carburanţi de
aviaţie şi auto, Serviciu de luptă pentru
salvare şi stingerea incendiilor, handling de
platformă şi intreţinere a infrastructurii
aeroportuare)
Modul 2. Terminalul de pasageri şi parcajul
aferent. Se va executa şi drumul de acces la
aeroport pe traseul proiectat al viitoarei
artere ocolitoare a municipiului Iaşi, astfel
încît la data punerii în funcţiune a noului
terminal de pasageri să fie terminat şi drumul
de acces la aeroport pe latura de est a
acestuia. Se dezvoltă pe trei nivele: parter,
mezanin şi etaj
Modul 3. Terminal Cargo se dezvoltă pe
două nivele: parter şi etaj.
Modul 4. Hangarul este compus din două
corpuri alipite:
- hangarul propriu-zis, pe parter
-corp administrativ pe parter şi etaj

Proiectul isi propune sa se desfasoare in
perioadele estimate pentru execuţia lucrărilor,
pe obiecte cum ar fi:
• Obiect 1 - Varianta de trafic greu: sector km
0+000 - 13+905 tr.I 2010 - tr.IV 2011
• Obiect 2 - Varianta de trafic greu: nod
rutier km 0+000; Iluminat intersecţii sector
km 0+000 - 13+905; parcare km 11+600 tr. I
In
2011 - tr. II 2012
implementare
• Obiect 3 - Varianta de trafic greu: sector km
19+690 - 26+460 (B-dul Poitiers, nod rutier
km 21+800, str. Trei Fântâni, nod rutier km
26+460) tr. I 2011 - tr.II 2012
• Obiect 4 - Varianta de trafic uşor şi
penetraţie în cartier Dacia tr.I 2011 - tr.II
2012

Valoarea
proiectului
conform
studiului de
fezabilitate

640.000.000,00

640.000.000,00

140.000.000,00

653.000.000,00

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

19

20

21

22

Dezvoltare reţea rutieră în zona
culturală, istorică şi turistică a
Municipiului Iaşi

Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj
"Octav Bancilă"

Dezvoltarea axei de transport Est Vest în Municipiul Iaşi

Dezvoltare şi reabilitare arteră
funcţională Sud - Municipiul Iaşi

91.134.026,91

87.862.477,42

90.792.098,51

87.680.044,55

POR Axa 1

POR Axa 1

POR Axa 1

POR Axa 1

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

Municipiul Iaşi

Municipiul Iaşi

Municipiul Iaşi

Municipiul Iaşi

8

mai 2010

aprilie
2010

mai 2010

decembrie
2010

Page 7

9

Septembrie
2010 –
Februarie
2012

Septembrie
2010 –
Februarie
2014

Septembrie
2010 –
Iulie 2012

martie 2011 –
decembrie
2014

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Specificatii tehnice:
a) Refacerea reţelei stradale
b) Refacerea şi modernizarea tramei stradale,
astfel:
- reabilitarea spatiilor pietonale aferente
In
strazilor reabilitate (trotuare
implementare
- crearea de piste de biciclisti aferente
strazilor reabilitate
c) Reabilitarea liniei de tramvai de pe strada
G.Muzicescu
Activităţi principale:
• realizarea unui pasaj suprateran de transport
In
peste calea ferată,
implementare • reabilitarea şi modernizarea de străzi şi
trotuare aferente zonei pasajului

Specificatii tehnice:
a) Refacerea reţelei
b) Refacerea şi modernizarea tramei stradale,
c) crearea de piste de biciclisti aferente
strazilor reabilitate
In
d) imbunatatirea sistemului de marcaj rutier
implementare
e) Construirea unui pasaj subteran - pasajul
M. Eminescu
f) Reabilitarea liniei de tramvai de pe strada
Elena Doamna

In evaluare

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Valoarea
proiectului
conform
contractului de
finantare

71.200.000,00

87.515.891,21

Valoarea
proiectului
conform
contractului de
finantare

85.000.000,00

84.438.187,98

Valoarea
proiectului
conform
contractului de
finantare

60.000.000,00

87.181.579,06

85.000.000,00

88.000.000,00

Specificaţii tehnice:
- reabilitare şi modernizare infrastructură
stradală;
- reabilitare şi modernizare cale de rulare
tramvai;
Valoarea
- reabilitare pasaj suprateran;
proiectului
- reabilitare şi modernizare trotuare (dale
conform
autoblocante din beton);
studiului de
- construire piste pentru biciclişti;
fezabilitate. A
- amenajare canivouri pentru cablurile de date
fost revizuit
şi curenţi slabi,.
termenul de
Transportul public va fi organizat pe banda
depunere din mai
din mijloc, destinată şi liniei de tramvai.
2010 in
Staţiile pentru transportul public vor fi
decembrie 2010.
comune, atît pentru tramvaie,
cît şi pentru celelalte mijloace de transport,
ele având o lungime de 50m prevăzute cu
peroane şi garduri de protecţie.

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

23

Reabilitare drumuri comunale DC
31 Tomesti – Vladiceni . DC 33
Tomesti – Goruni in judetul Iasi si
DC 44; construire gradinita cu 2
Sali de clasa in satul Tomesti,
comuna Tomesti, conservare
arbore secular din sat Vladiceni,
comuna Tomesti si achizitie utilaje
in vederea dotarii serviciului public
comunal

24

Proiect integrat : asfaltare drum
comunal DC 16 in comunele
Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi;
infiintare sistem de canalizare si
statie de epurare ape uzate in satele
comunelor Golaiesti si Ungheni,
infiintare sistem de alimentare cu
apa in satele Coada Stancii,
Golăieşti, Podul Jijiei, Gradinari ,
infiintare centru de ingrijire copii
in comuna Golaiesti, dotare camin
cultural in comuna

25

Cresterea accesibilitatii spre zona
centrala economica si comerciala a
Polului de Crestere Iasi

26

Reabilitarea infrastructurii rutiere
in zona industriala a municipiului
Iasi

10.331.282,00 FEADR Masura 322

23.657.999,00 FEADR Masura 322

9.135.924,97

POR Axa 1

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

Comuna Tomesti

Comuna Golaiesti
(ADI)

Municipiul Iasi

8

2009

2008

9 martie
2011

9

2010–2013

2009–2011

octombrie
2011 – aprilie
2013

Stadiul actual

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

10

11

Respins

Proiecte individuale in cadrul proiectului
integrat:
- Reabilitare drum comunal DC 31 Tomesti –
Vladiceni;
- Reabilitare drum comunal DC 33 Tomesti –
Goruni;
- Reabilitare drum comunal DC 44;
- Construire gradinita cu 2 Sali de clasa in
satul Tomesti, comuna Tomesti;
- Conservare arbore secular din sat Vladiceni,
comuna Tomesti;
- Achizitie utilaje in vederea dotarii
serviciului public comunal

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Proiecte individuale in cadrul proiectului
integrat:
- asfaltare drum comunal DC 16 in comunele
Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi;
- infiintare sistem de canalizare si statie de
epurare ape uzate in satele comunelor
Golaiesti si Ungheni;
In
implementare - infiintare sistem de alimentare cu apa in
satele Coada Stancii, Golaesti, Podul Jijiei,
Gradinari;
- infiintare centru de ingrijire copii in comuna
Golaiesti;
- dotare camin cultural in comuna.

In evaluare

Valoarea
proiectului
conform
studiului de
Reabilitare piateta Romano-Elena (paviment
fezabilitate.
& iluminat arhitectural), modernizare strazi
Termenul initial
adiacente (Str. C. Negri, Str. Barboi, Stradela
de depunere a
Barboi, Str. Armeana, Str. Sf Sava, Str.
proiectului
Agatha Barsescu, Str. Golia) si
(decembrie 2010)
modernizare/extindere parcare (Biserica Sf.
a fost revizuit
Sava si BRD)
prin adresa
transmisa la
ADRNE cu nr.
141/14.12.2010

In pregatire

Consolidarea podurilor peste raul Bahlui
de depunere a
(Tudor Vladimirescu, Metalurgie, Podu Ros,
proiectului
Pod de Piatra), strada Splai Bahlui Mal drept,
martie 2011 a
B-dul Chimiei, - acces zona industriala

10.000.000,00

12.294.226,00

24.000.000,00

23.657.999,00

0,00

7.500.000,00

0,00

20.430.000,00

Termenul initial

20.430.000,00

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

iunie 2012 –
decembrie
decembrie
2011
2013

fost revizuit la
decembrie
2011.
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Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

27

Modernizarea retelei de linii de
tramvai in polul de crestere

40.520.000,00

POR - Axa 1 ®

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

Municipiul Iasi

8

9

iunie 2012 –
decembrie
decembrie
2011
2013

Stadiul actual

10

In pregatire

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Termenul initial
Reabilitare/modernizare linie tramvai Doi
de depunere a
Baieti- Tepro - legatura zona industriala,
Nicolae Iorga - Tesatura (2,88 km) - legatura proiectului
zona industriala, Elena Doamna- Palat (Palas)- martie 2011 a
1,886 km - legatura zona de business
fost revizuit la

0,00

40.520.000,00

0,00

3.900.000,00

0,00

39.600.000,00

0,00

18.300.000,00

1.115.200.000,00

1.806.337.883,25

decembrie
2011.

28

Modernizarea legaturii rutiere
Centrul Intermodal de Transport Gara Iasi

3.900.000,00

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

decembrie iunie 2012 –
2011
iunie 2013

In pregatire

29

Reabilitare Linie tramvai Iasi Dancu

39.600.000,00

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

decembrie
2011

iunie 2012 –
decembrie
2013

In pregatire

30

Modernizarea parcarilor existente
in municipiul Iasi si realizarea de
noi parcari

18.300.000,00

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

martie
2012

decembrie
2012 –
decembrie
2013

In pregatire

Total obiectiv specific 2.1

1.992.918.264,36

Page 9

Reabilitare strazi : Splai Bahlui Mal Stang ,
Str. Mangeron

Termenul initial
de depunere a
proiectului
martie 2011 a
fost revizuit la
decembrie
2011.

Termenul initial
de depunere a
Reabilitare str. Aurel Vlaicu, Reabilitare linie
proiectului
de tramvai Piata Doi Baieti - Podul Sf. Ioan martie 2011 a
Dancu
fost revizuit la
decembrie
2011.
Reabilitari parcari in zone cu garaje demolate,
identificare locatii pentru parcari
automatizate

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv specific 2.2: Creşterea gradului de siguranţă în trafic şi derularea transportului public în condiţii de confort la standardele europene

31

Centru intermodal de transport Autogara Iaşi

89.834.129,00

POR Axa 1

Municipiul Iaşi

iunie 2011

decembrie
2011 –
decembrie
2013

32

Sistem de management de trafic în
Municipiul Iaşi

91.495.700,00

POR Axa1

Municipiul Iaşi

aprilie
2011

septembrie
2011 – aprilie
2014

33

Achizitie Mijloace transport (50
autobuze)

30.800.000,00

Buget local

Municipiul Iaşi

2011

2011–2013

Total obiectiv specific 2.2

Total obiectiv strategic 2

In pregatire

Lucrari de investitii:
• Clădire Centru Intermodal,
• Parcare supraterană:,
• Zone carosabile autobuze,
• Peroane,
• Scări rulante,
• Amenajare spaţiu liber,
• Zonă parcare autobuze,
• Staţie carburanţ,
• Staţie spălare,
• Staţie ITP şi instalaţii,
• Ateliere,
• Anexe, vestiare, magazii,
• Zonă circulaţie autobuze,
• Sistemul IT şi infrastructură

Termenul initial
de depunere a
proiectului
(octombrie 2010)
a fost revizuit
prin adresa
transmisa la
ADRNE cu nr.
141/14.12.2010

75.000.000,00

89.834.129,00

In pregatire

Proiectul presupune realizarea unui sistem
integrat care să permită monitorizarea şi
controlul centralizat al traficului în
municipiul Iaşi. Proiectul tratează
urmatoarele aspecte: Implementarea unui
sistem integrat care să permită monitorizarea,
controlul automat sau manual şi optimizarea
pentru următoarele sub-sisteme: semnalizarea
intersecţiilor, sistem supraveghere video,
gestiunea transportului public de călători,
sistem de semnalizare şi informare dinamică,
construire parcari supraterane (e.g. Tabacului
si Musatini), sistem gestiune parcaje, sistem
de înregistrare a depăşirii vitezei locale,
controlul adaptiv al traficului în 100 - 120
intersecţii.

A fost modificata
denumirea
initiala a
proiectului
"Implementare
sistem
management de
trafic" si valoarea
proiectului
conform
studiului de
fezabilitate.
Termenul initial
de depunere a
proiectului
(decembrie 2010)
a fost revizuit.

72.000.000,00

68.000.000,00

30.800.000,00

30.800.000,00

In pregatire

Proiectul presupune achiziţionarea unui
număr de 50 autobuze.

212.129.829,00

177.800.000,00

188.634.129,00

2.205.048.093,36

1.293.000.000,00

1.994.972.012,25
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Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv strategic 3 : Îmbunătăţirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui standard de
viaţă sporit al populaţiei
Obiectiv specific 3.1: Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de educaţie, sănătate şi sociale în scopul asigurării accesului populaţiei la unităţi modernizate şi dotate conform
standardelor UE

34

Achizitionare echipamente
specifice pentru imbunatatirea
capacitatii si calitatii sistemului de
interventii in situatii de urgenta,
acordarii asistentei medicale de
urgenta si a primului ajutor
calificat

35

Centrul de servicii integrate pentru
victime ale violentei in familie

36

37

Centrul multifuncţional Bucuria

Reabilitarea, modernizarea şi
extinderea Căminului de pensionari
Sf. Cuvioasa Parascheva

45.655.725,10

840.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

POR Axa 3

Initiator:Consiliul
Judetean Iasi;
A.D.I. EURONEST
(6 judete:Iasi,
Bacau, Botosani,
Neamt, Suceava,
Vaslui); CJIasilider proiect

Fonduri
guvernamentale

Municipiul Iasi,
Directia de
Asistenta
Comunitara

Fonduri
guvernamentale

POR Axa 1

Municipiul Iasi,
Directia de
Asistenta
Comunitara

Municipiul Iasi

2009

2009

2010

iunie 2011

Page 11

2009–2013

Activitati principale:
-Achiziţionarea în comun a echipamentelor
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi
furnizarea în comun a serviciului public de
intervenţie în situaţii de urgenţă.
-Achiziţionarea de echipamente specifice
pentru dezvoltarea bazei operaţionale
In
regionale care vor facilita intervenţii integrate
implementare
în caz de dezastre sau accidente, cât şi pentru
îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene
existente, în funcţie de specificul diferitelor
zone (expuse cutremurelor, inundaţiilor,
eroziunii).
-Achizitionarea unor masini de interventie;
-Achizitionare centru de comanda.

2010–2012

Activitati principale:
- crearea unui centru de 12 locuri cu o
In
suprafata de 286 mp in care persoanele,
implementare
victime ale violentei in familie, pe o perioada
de maxim 90 zile.

2011–2013

decembrie
2011 –
decembrie
2013

In evaluare

In pregatire

Valoarea
proiectului
conform
contractului de
finantare

Activităţile principale:
- construirea centrului, identificarea
beneficiarilor,
- evaluarea benficiarilor,
- consiliere psiho-socio-medicală şi juridică, activităţi educative şi de socializare,
- integrarea socio-profesională a tinerilor.

A fost modificata
denumirea
initiala a
proiectului
"Reabilitarea si
modernizarea
Proiectul presupune reabilitare clădirii ce
Centrului de
asigură cazarea pensionarilor, reabilitarea
Batrani Sf.
casei liftului, reabilitarea blocului alimentar,
Paraschieva
reabilitarea spălătorie reabilitare bloc sanitar.
Copou din Iasi".
Modernizarea presupune dotarea cu
Termenul initial
echipamente şi cazarmament a întregului
de depunere a
complex.
proiectului (iunie
2010) a fost
revizuit prin
adresa transmisa
la ADRNE cu nr.
141/14.12.2010

65.000.000,00

47.474.640,25

840.000,00

840.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

10.000.000,00

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

38

Reabilitare si amenajare cladiri
avind destinatia de locuinte sociale

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

februarie
2012

decembrie
2012 –
decembrie
2013

In pregatire

39

40

Reabilitarea, modernizarea si
dotarea scolilor speciale din judetul
Iasi

Reabilitarea si modernizarea
campusului "Tudor Vladimirescu"

Total obiectiv specific 3.1

19.000.000,00

33.342.539,00

66.548.811,00

POR Axa 3

POR Axa 3

Judetul Iasi

Universitatea
Tehnica Gheorghe
Asachi Iasi

2008

2008

177.387.075,10

Page 12

Stadiul actual

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Reabilitarea unor cladiri existente cu
destinatia de locuinte sociale (Camin
Decebal, 25 proprietati individualizate etc.)

Obiectivul specific:
-consolidarea, modernizarea, extinderea si
dotarea a 5 unitati scolare de invatamant
martie 2010 –
In
special in judetul Iasi.
decembrie
implementare Grup tinta:
2011
- persoane cu dizabilitati existente in
Regiunea de Dezvoltare N-E;

2009–2012

Obiectivul specific:
-reabilitarea energetica a Campusului la nivel
de sistem de alimentare, distributie si
conservare a energiei electrice si termice prin
realizarea unei centrale cogenerative cu
retelele aferente si reabilitarea termica a
In
cladirilor din campus
implementare
-reabilitare, functionalizarea si echiparea
facilitatilor extinse in Campus la nivelul a
doua terenuri de sport si a unei cantine in
vederea furnizarii de servicii complementare
cazarii

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

0,00

19.000.000,00

0,00

33.342.539,00

0,00

66.548.811,00

71.340.000,00

179.205.990,25

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv specific 3.2: Crearea şi dezvoltarea de noi servicii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale existente, care să răspundă nevoilor în creştere a populaţiei concentrată
în polul de creştere

41

Centrul de creaţie şi sprijin
comunitar Vasile Alecsandri

42

Program de formare continuă
pentru cariera managerială a
personalului de conducere din
administraţia publică ĩn vederea
dezvoltării capacităţii
administrative şi sporirii eficacitaţii
organizaţionale

43

Programe pentru cercetare
doctorală de excelenţă ĩn economie
prin parteneriate active

44

Inovare şi dezvoltare ĩn programele
doctorale şi graduale universitare
pentru adaptarea cercetării
ştiinţifice la nevoile societăţii
cunoaşterii

500.000,00

861.382,00

750.000,00

1.824.825,00

POS DRU

Municipiul Iasi,
Directia de
Asistenta
Comunitara

POS DCA

Universitatea “Al. I.
Cuza” Iaşi

POS DRU

Universitatea “Al. I.
Cuza” Iaşi

POS DRU

Universitatea “Al. I.
Cuza” Iaşi

2010

2008

2009

2009

Page 13

2011– 2012

Retras

Proiectul presupune realizarea unui centru de
creaţie şi sprijin comunitar prin următoarele
activităţi:
- realizarea de servicii de asistenţă
psihosocială şi terapie prin artă şi sport în
cadrul Centrului pilot deschis în şcoală
(servicii psihologice, activităţi pentru
dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă,
consiliere individuală, asistenţă de
specialitate în pregătirea lecţiilor, activităţi de
timp liber, activităţi educaţionale în sprijinul
desegregării).
- realizarea de servicii directe de asistenţă
socială comunitară
- informarea cu privire la drepturile copilului
şi implicarea în activităţi de voluntariat.
- realizarea de sesiuni de educaţie parentală in
cadrul Centrului de resurse pentru părinţi,
componentă a Centrului pilot.

800.000,00

500.000,00

2009–2011

Proiectul presupune realizarea unui program
de formare continuă pentru cariera
In
managerială a personalului de conducere din
implementare administraţia publică ĩn vederea dezvoltării
capacităţii administrative şi sporirii
eficacitaţii organizaţionale.

Valoarea
proiectului
conform
contractului de
finantare

820.000,00

861.382,00

2009–2011

Proiectul presupune realizarea unor programe
In
doctorale şi graduale universitare pentru
implementare adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile
societăţii cunoaşterii

Valoarea
proiectului
conform
contractului de
finantare

700.000,00

750.000,00

Valoarea
proiectului
conform
contractului de
finantare

1.750.000,00

1.824.825,00

2009–2011

Activitati:
- studii comparative dintre structura
curriculei Scolilor doctorale, alte oferte si
nevoia societatii;
- sustinerea de workshopuri în vederea
armonizarii directiilor de cercetare din scolile
doctorale ale universitatii cu cererea de
inovare a organizatiilor;
- conturarea unei strategii pentru
In
dezvoltarea programelor doctorale;
implementare
- dezvoltarea personalului Scolilor
doctorale;
- mobilitati si vizite de documentare în
centre de doctorat internationale sau în
departamente de cercetare ale companiilor;
- organizarea de seminarii, sesiuni de
informare si ateliere de dezvoltare a
abilitatilor manageriale ale cercetatorilor;

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

45

46

47

48

49

Stagii de pregatire practica si
activitati de stimulare a insertiei pe
piata muncii pentru studenti si
absolventi

Centru Regional pentru dezvoltarea
antreprenoriatului in randul
tinerilor

Dezvoltarea si consolidarea
antreprenoriatului in Romania prin
formarea de retele ale culturii de
afaceri
Reconstructia statutului femeii: de
la discriminare la dezvoltare
profesionala si egalitate de sanse

Sistem de informare pentru cetăţeni
– panouri informative

Total obiectiv specific 3.2

Total obiectiv strategic 3

1.840.795,00

POS DRU

1.338.641,00

POS DRU

20.684.456,00

POS DRU
Axa 3

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

Universitatea “Al. I.
Cuza” Iaşi

8

2009

9

2009–2011

Universitatea “Al. I.
Cuza” Iaşi

2009

2009–2011

Universitatea “Al. I.
Cuza” Iaşi

2009

2010-2012

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Prin acest proiect cu derulare pe doi ani,
studenţi din anii I şi II de licenţă se pot
înscrie pentru traininguri pe managementul
carierei şi stagii de practică, atent
monitorizate de către tutori din rândul
In
profesorilor şi mentori din cadrul
implementare
organizaţiilor de primire.
Proiectul presupune organizarea de
traininguri pentru studentii de anul I si anul
II.

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Valoarea
proiectului
conform
contractului de
finantare

1.750.000,00

1.840.795,00

Proiectul, intitulat „Centru regional pentru
dezvoltarea antreprenoriatului în rândul
tinerilor” prevede organizarea unor cursuri de
iniţiere în afaceri şi oferirea permanentă de
consiliere în domeniul afacerilor la sediul
centrului
La centrul de afaceri se vor putea înscrie
Valoarea
studenţi în anii terminali, masteranzi şi
proiectului
In implementare doctoranzi, precum şi tineri care au absolvit
conform
studiile superioare cu maximum trei ani în
contractului de
urmă.
finantare
Trainigurile se vor axa pe dezvoltarea a cinci
abilităţi de care are nevoie un tânăr pentru aşi conduce propria afacere, abilităţile fiind
determinate pe baza unui sondaj ce va realizat
în rândul antreprenorilor de succes din Iaşi şi
din regiune.

1.300.000,00

1.338.641,00

In rezerva

20.684.456,00
0,00

15.798.223,00

8.900.000,00

POS DRU Axa 6

POR Axa 1

Universitatea “Al. I.
Cuza” Iaşi

Municipiul Iaşi

2009

iunie 2012

2010-2013

decembrie
2012 –
decembrie
2013

In
implementare

In pregatire

15.798.223,00
0,00

Crearea unui sistem de tabele informative
interactive pentru cetateni

Termenul initial
de depunere a
proiectului
martie 2011 a
fost revizuit la
iunie 2012.

8.900.000,00

0,00

52.498.322,00

7.120.000,00

52.498.322,00

229.885.397,10

78.460.000,00

231.704.312,25
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Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv strategic 4: Valorificarea patrimoniului cultural-istoric şi natural în vederea dezvoltării potenţialului turistic al polului de creştere
Obiectiv specific 4.1: Reabilitarea şi conservarea patrimoniului cultural – istoric în vederea creşterii gradului de atractivitate al acestuia

50

51

Reabilitarea si dezvoltarea turistică
a ansamblului monument istoric
Mănăstirea Golia, Iaşi (proiect in
parteneriat cu CJ Iaşi)

Lucrări de consolidare, restaurare
şi amenajare “Palatul Culturii” Iaşi

52

Consolidare şi reabilitare Teatrul
Naţional Iaşi

53

Consolidare si reabilitare
Filarmonica Iasi

27.000.000,00

28.609.680,00

Phare

Fonduri
guvernamentale

Judetul Iaşi şi
Municipiul Iaşi

Ministerul Culturii
şi Patrimoniului
Naţional

47.150.000,00

Fonduri
guvernamentale

Ministerul Culturii
şi Patrimoniului
Naţional

20.000.000,00

Fonduri
guvernamentale

Ministerul
Educaţiei,
Cercetării,
Tineretului şi
Sportului

2008

2007

2008

2007
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2008–2010

2008–2011

2009–2011

2008–2011

Finalizat

Proiectul presupune:
-reabilitarea caii de rulare (800 ml),
-reabilitarea Muzeului Ion Creanga (186 mp),
-reabilitarea turnului central al manastirii,
-reabilitarea bisericii şi crearea centrului de
informare turistică pe judeţul Iaşi de 212 m.

Consolidarea, restaurarea si amenajarea
palatului presupun :
-reabilitarea structurii de rezistenta a cladirii,
-refacerea finisajelor interioare (zugraveli,
stucaturi, acoperis, instalatii sanitare,
electrice, termice, pardoseli interioare),
-refacerea finisajelor exterioare ( elemente
decorative din tabla, balconase,
sistematizarea verticala).
In
implementare - lucrari de constructii care vizeaza
infrastructura, suprastructura, invelitoarea
sarpantei, de arhitectura, de canale termice,
instalatii electrice, termice, sanitare, de
conditionare si ventilatie.
- refacerea si completarea dotarile: rafturi,
vitrine, mochete, centrala termica, grupul
electrogen, aparatele de aer conditionat etc

Activităţile proiectului:
1. restaurarea imobilelor
2. refacerea detaliilor istorice:
• scaunele din sălile de spectacol cu însemn
regal,
• intrări principale din sticle de cristal de
murano,
In implementare
• pictura refăcută,
• loja regala, coloanele din piatra,
• ingineria mecanica de scena,
• decorurile de scena,
• sistemul de ventilatie deblocat,
lojă cu oglinzi de cristal etc.
Executia va consta in reabilitarea celor trei
imobile care formeaza Filarmonica din Iasi,
In
consolidarea fundatiilor si a structurilor de
implementare
rezistenta, izolarea fata de vibratiile induse de
circulatia exterioara, mansardare si finisaje

27.000.000,00

27.000.000,00

50.800.000,00

28.609.680,00

40.000.000,00

47.150.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

54

Consolidare şi restaurare imobil în
vederea înfiinţării Muzeului
Municipal Iaşi

5.500.000,00

POR Axa 1

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

Municipiul Iaşi

8

decembrie
2011

55

Reabilitare Mănăstirea Golia etapa II

15.652.853,28

POR Axa 1

Judetul IasiConsiliul Judetean
Iasi si Municipiul
Iasi

56

Regenerare urbană zona
Lăpuşneanu - Piaţa Unirii

16.000.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

57

Proiect conservare Baia Turcească

9.500.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

martie
2012

58

Refacerea şcolilor - monument şi
introducerea acestora in circuitul
turistic

Municipiul Iaşi

martie
2012

59

60

Reabilitarea şi integrarea turistică a
ansamblului monument istoric "Sf.
Sava" Iaşi

Reabilitarea şi dezvoltarea turistică
a monumentului istoric Biserica
Banu Iaşi

Total obiectiv specific 4.1

13.300.000,00

19.036.901,00

11.053.788,00

POR Axa 1®

POR Axa 5

POR Axa 5

Parohia Sf Sava

Parohia Banu

iunie 2011

martie
2012

2008

2009

212.803.222,28
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9

martie 2012 –
decembrie
2013

decembrie
2011 –
decembrie
2013

decembrie
2012 –
decembrie
2013
decembrie
2012 –
decembrie
2013
decembrie
2012 –
decembrie
2013

mai 2010 –
mai 2013

Stadiul actual

10

In pregatire

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

A fost modificata
denumirea initiala a
proiectului
Restaurare cladire de patrimoniu,
transformarea acesteia in Muzeul Municipal, "Înfiinţare Muzeul
Municipal
refacerea cailor de acces si construirea
Iaşi".Termenul
utilitatilor anexe, inclusiv cu scopul de a reda initial de depunere a
circuitului turistic aceasta zona centrala a
proiectului
Polului de Crestere Iasi
(decembrie 2010) a
fost revizuit.

6.800.000,00

5.500.000,00

In pregatire

Termenul initial
de depunere a
Finalizarea Ansamblului Manastirii Golia
proiectului
(e.g. restaurarea picturilor, construirea
(septembrie
utilitatilor anexe), monument istoric de mare
2010) a fost
importanta si obiect de importanta turistica
revizuit prin
nationala
adresa transmisa
la ADRNE cu nr.
141/14.12.2010

0,00

16.000.000,00

In pregatire

Reabilitare strada Lapusneanu - zona
pietonala, modernizare parcare, reabilitare
pietonal Piata Unirii - Blv Independentei

0,00

16.000.000,00

In pregatire

Restaurare, consolidare, protejare monument
istoric Baia Turceasca si includerea in
circuitul turistic

0,00

9.500.000,00

In pregatire

Scoala "Costache Negri" (2.500.000), Scoala
"B.P.Hasdeu" - corp B (2.100.000), Scoala
Generala "Carol" (3.000.000), Scoala
Generala nr. 1 "Gheorghe Asachi"
(1.700.000), Scoala Carmen Silva (2.000.000)

0,00

13.300.000,00

0,00

19.036.901,00

0,00

11.053.788,00

144.600.000,00

213.150.369,00

Obiectivul specific:
- reabilitarea ansamblului monument istoric
Sf. Sava din Iasi, in vederea introducerii
In
acestuia in circuitul turistic cultural-religios
implementare local si a valorificarii potentialului turistic al
municipiului Iasi.
Grupul tinta: turistii

Obiectivul specific:
-Reabilitarea Monumentului Istoric Biserica
Banu Iasi, in vederea introducerii acestuia in
iunie 2010 –
In
circuitul turistic cultural-religios local si a
ianuarie 2013 implementare
valorificarii potentialului turistic al
municipiului Iasi

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv specific 4.2: Crearea/dezvoltarea/valorificarea potenţialului turistic natural al polului de creştere

61

Zona de agrement Ciric - Etapa 1

46.624.231,54

2008

Municipiul Iaşi

decembrie
2012

2010–2012

Parcul Ciric - Etapa 3

63

Infiintare Gradina Zoologica in
Breazu

22.334.048,00

Buget local

Municipiul Iaşi

decembrie
2012

2013– 2014

In pregatire

64

Amenajarea Plajei din zona
Nicolina

11.500.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

decembrie martie 2012–
2011
martie 2013

In pregatire

Total obiectiv strategic 4

Fonduri externe

Municipiul Iaşi

62

Total obiectiv specific 4.2

16.000.000,00

POR Axa 5 + buget
local

2013–2014

Implementarea proiectului constă în crearea
unui complex de agrement cu următoarele
funcţionalităţi:
In
- amenajări exterioare
implementare - amenajări plaje şi piscine
- activităţi agrement (joacă, relaxare, loisir)
- terenuri de sport
- debarcadere şi patinoare, telescaune

In pregatire

Proiectul presupune amenajarea unui
aquapark, realizarea unui teleski nautic, a
unui simulator pentru parasutism.

Termenul initial
de depunere a
proiectului
decembrie 2011
a fost revizuit la
decembrie 2012.

Termenul initial
de depunere a
Proiectul presupune realizarea unui parc zoo proiectului
combinat cu o zonă de agrement şi un parc decembrie 2011
pentru copii.
a fost revizuit la
decembrie 2012.
Termenul initial
de depunere a
Modernizare spatiu pentru structura de
proiectului
agrement (plaja, dusuri etc.) din zona
Nicolina, beneficiara a unei resurse naturale august 2011 a
fost revizuit la
(sulf) cu proprietati medicale benefice
decembrie 2011.

50.400.000,00

46.624.231,54

16.000.000,00

16.000.000,00

12.000.000,00

22.334.048,00

0,00

11.500.000,00

96.458.279,54

78.400.000,00

96.458.279,54

309.261.501,82

223.000.000,00

309.608.648,54
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Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv strategic 5: Asigurarea protecţiei şi calităţii mediului în vederea creşterii standardului de viaţă al locuitorilor şi sporirea atractivităţii investiţionale
Obiectiv specific 5.1: Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură - apă şi canalizare

65

Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata
din judetul Iasi

66

Proiect integrat de infiintarea
retelei de canalizare pentru satele
din componenta comunei Barnova,
extinderea retelei de alimentare cu
apa; Modernizare drumuri
comunale din comuna
Barnova;Infiintarea unui centru
social in comuna Birnova,
Imprejmuirea Rezervatiei
Naturale+Locul fosilifer Dealul
Repedea din comuna Barnova

67

68

701.472.096,00

POS Mediu

S.C. Apavital S.A.
Iaşi

2010

2010–2013

10.749.998,00

FEADR

Consiliul Local
Barnova

2009

2010–2012

Alimentare cu apă în sistem
centralizat a satelor Rediu şi
Breazu, judeţul Iaşi

3.521.264,00

Fonduri
guvernamentale

Consiliul Local
Rediu

-

2009 –2010

Sistem integrat de alimentare cu
apa şi canalizare ape uzate
menajere în localitatea Lunca
Cetatuii, comuna Ciurea, judetul
Iaşi

7.600.000,00

Programul
Multianual de
Mediu

Consiliul Local
Ciurea

2010
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2011–2012

Proiectul isi propune dezvoltarea sistemelor
integrate de infrastructură - apă şi canalizare
in judetul Iasi.
Capacitati : magistrale apa potabila14.546ml, inlocuire retele apa 35.737 ml,
extindere retele apa – 21.264 ml, rezervor
In
inmagazinare apa – 1.300 mc, statii de
implementare pompare – 3 buc, reabilitare puturi – 46 buc.,
extindere retea canalizare – 130.609 ml,
reabilitari retele canalizare +colectoare –
24.802 ml, statii pompare ape uzate – 27 buc
+ 3 buc reabilitate, statie epurare treapta
tertiara – 2 buc, stattii noi epurare – 2 buc.

Respins

Proiecte individuale in cadrul proiectului
integrat:
- Infiintarea retelei de canalizare pentru satele
din componenta comunei Barnova,
- Extinderea retelei de alimentare cu apa in
comuna Barnova;
- Modernizare drumuri comunale din comuna
Barnova;
- Infiintarea unui centru social in comuna
Birnova,
- Imprejmuirea Rezervatiei Naturale +Locul
fosilifer Dealul Repedea din comuna
Barnova.

Proiectul asigura servicii de alimentare cu apă
In
şi canalizare a locuitorilor din satele Rediu şi
implementare
Breazu, comuna Rediu.

In evaluare

A fost revizuita
denumirea
initiala "Sistem
integrat de
Proiectul isi propune dezvoltarea sistemelor alimentare cu apa
integrate de infrastructură - apă şi canalizare potabila şi
canalizare, ape
din localitatea Lunca Cetatuii prin:
- realizarea alimentarii cu apa prin 2 sisteme uzate menajere în
stabilite in functie de sursele de alimentare, comuna Ciurea,
jud. Iaşi" si
altitudine, amplasamente , teren, energie
valoarea a fost
electrica
diminuata
- realizarea unui sistem de canalizare prin
proiectul fiind
retele, statii de pompare si colectare
redepus la
Ministerul
Mediului in 16
Noiembrie 2010

290.000.000,00

691.354.710,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3.521.264,00

28.000.000,00

19.366.782,00

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

69

Canalizare si epurare ape uzate
menajere, modernizare drumuri
comunale DC 26 A din DJ 248B –
Cogeasca, Constrire centru de zi
(cresa copii) si dotare camin
cultural in comuna Letcani, judetul
Iasi

70

Infiintare sistem de canalizare
menajera in comuna Miroslava;
modernizare prin asfaltare DC 39
pe o lungime de 1 km. Reabilitare
cladire existenta pentru infiiintarea
unui centru de zi pentru copii.
Modernizare camin cultural prin
achizitionarea de costume populare
in comuna Miroslava

71

Proiect integrat in comuna Holboca
, infiintare sistem de alimentare cu
apa, canalizare si statie de epurare
in sat Cristesti, modernizare
drumuri satesti, sat Cristesti,
infiintare centru de asistenta dupa
programul scolar tip AFTER
SCHOOL sat Orzeni, modernizare
Centru cultural pentru conservarea
si promovarea traditiilor in sat
Dancu

Total obiectiv specific 5.1

9.501.397,00

10.584.498,00

10.822.026,00

FEADR

FEADR

FEADR

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

Consiliul Local
Letcani

Consiliul Local
Miroslava

Consiliul Local
Holboca

8

2008

2009

2009

754.251.279,00
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9

2009 - 2011

2010–2012

2010–2012

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Proiecte individuale in proiectul integrat:
- Canalizare si epurare ape uzate menajere, in
comuna Letcani, judetul Iasi
- Modernizare drumuri comunale DC 26 A
din DJ 248B – Cogeasca, in comuna Letcani,
In implementare
judetul Iasi
- Construire Centru de zi (cresa copii), in
comuna Letcani, judeţul Iaşi
- Dotare camin cultural in comuna Letcani,
judeţul Iasi
Proiecte individuale in proiectul integrat:
- Infiintare sistem de canalizare menajera in
comuna Miroslava;
- Modernizare prin asfaltare DC 39 pe o
lungime de 1 km, in comuna Miroslava;
- Reabilitare cladire existenta pentru
In
implementare infiiintarea unui centru de zi pentru copii in
comuna Miroslava;
- Modernizare camin cultural prin
achizitionarea de costume populare in
comuna Miroslava.

Respins

Proiecte individuale in proiectul integrat:
- infiintare sistem de alimentare cu apa in
comuna Holboca,
- canalizare si statie de epurare in sat
Cristesti in comuna Holboca,
- modernizare drumuri satesti, sat Cristesti,
comuna Holboca
- infiintare centru de asistenta dupa
programul scolar tip AFTER SCHOOL sat
Orzeni, comuna Holboca;
- Centru cultural pentru conservarea si
promovarea traditiilor in sat Dancu, comuna
Holboca.

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

10.000.000,00

9.501.397,00

10.000.000,00

17.263.270,00

10.000.000,00

12.932.206,00

368.000.000,00

763.939.629,00

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv specific 5.2: Crearea şi dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deşeurilor la nivelul polului de creştere

72

73

Managementul integrat al
deseurilor solide in Iasi

Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Iaşi

Total obiectiv specific 5.2

106.724.000,00

367.009.782,00

buget local + buget
de stat

POS Mediu

Municipiul Iaşi

Judetul Iaşi

2007

2011

473.733.782,00
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2008–2011

Lista obiectivelor de investiţii incluse în
subprogramul „Managementul Integrat al
deşeurilor în Municipiul Iaşi” :
Componenta A1: Închiderea depozitului
existent de la Tomeşti
Componenta A2: Deschiderea unui depozit
In
de deşeuri la Ţuţora
implementare
Componenta B: Dezvoltarea unei staţii de
sortare şi compost în vecinătatea staţiei de la
Ţuţora
Componenta C: Organizarea unui sistem
performant pentru colectarea selectivă şi
transportul deşeurilor.

2012–2014

Proiectul " Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Iaşi" asigură:
- respectarea şi aplicarea reglementărilor
legislative naţionale în domeniul protecţiei
mediului, care s-au armonizat cu legislaţia
UE;
- creşterea gradului de acoperire a populaţiei
care beneficiază de colectarea deşeurilor, şi
de serviciile de management de calitate
corespunzătoare şi la preţuri acceptabile;
- reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate;
- creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi
valorificate
- înfiinţarea unor structuri eficiente de
management al deşeurilor - statii de transfer,
statii de sortare si statii de compostare a
deseurilor;
- îmbunătăţirea calităţii mediului şi a
condiţiilor de viaţă în zonă

In pregatire

Termenul initial
de depunere a
proiectului 2010
a fost revizuit la
2011.

116.000.000,00

106.724.000,00

140.000.000,00

200.000.000,00

256.000.000,00

306.724.000,00

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

10

11

In pregatire

Decolmatarea celor 2 lacuri din zona si
amenajarea acestora pentru a putea fi
integrate in baza de agrement Ciric.
Ciric I: suprafata acumularii la nivelul normal
de retentie: 10,00 ha,
volumul acumularii la nivelul normal de
retentie: 0,200 milioane metri cubi. 2. Ciric
II: suprafata acumularii la nivelul normal de
retentie: 8,50 ha, volumul acumularii la
nivelul normal de retentie: 0,140 milioane
metri cubi

In pregatire

Suprafaţa terenului prezintă pante cuprinse
între 8 si 35% şi este extrem de frământată,
liniile de ruptură şi refulările fiind prezentate
pe toată lungimea versantului;liniile de
ruptură sunt puternic de conturate, unde se
observă maluri verticale ,apariţii de izvoare şi
băltiri la baza suprafeţei desprinse

Obiectivele principale ale investiţiei:
• cazanul de abur de huila de la CET II,
• cazanele de apa fierbinte de la CET I,
In
• instalatia de desulfurare de la CET II,
implementare • inlocuirea conductelor de transport aferente
magistralei,
• inlocuirea pompelor de transport 2 cu
conducte preizolate.

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv specific 5.3: Prevenirea riscurilor naturale şi îmbunătăţirea calităţii solului şi aerului

74

Decolmatarea Lacurilor Ciric Etapa 2

13.815.085,37

Buget local

Municipiul Iaşi

75

Consolidare versant Copou - Est
inclusiv Zona Ticau

76

Retehnologizarea sistemului
centralizat 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 căldura urbana

77

Modernizarea si reabilitarea
parcului public al Teatrului
National Vasile Alecsandri

4.800.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

78

Reabilitare si modernizare Parc
C.A. Rosetti

8.000.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

79

Reabilitare si modernizare Gradini
publice si parcuri

80

Lucrari pentru reducerea riscului la
inundatii in bazinul hidrografic
Prut - Barlad
Total obiectiv specific 5.3

Total obiectiv strategic 5

94.000.000,00

POR Axa 1®

POS Mediu, fonduri
301.402.221,00 guvernamentale,
buget local

10.125.000,00

228.570.549,75

Municipiul Iaşi

Municipiul Iaşi

2011

iunie 2012

2009

2011–2012

2013–2016

2010–2013

martie 2012 –
decembrie
decembrie
2011
2013

martie
2012

decembrie
2012 –
decembrie
2013

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

iunie 2012

decembrie
2012 –
decembrie
2013

POS Mediu

Administratia
Bazinala de Apa
Prut - Barlad
(fosta Directia
Apelor Prut)

2010

2010–2015

10.000.000,00

13.815.085,37

Termenul initial
de depunere a
proiectului
martie 2011 a
fost revizuit la
iunie 2012.

90.000.000,00

120.400.000,00

Valoarea
poiectului
conform
contractului de
finantare

248.000.000,00

316.116.417,80

In pregatire

Termenul initial
de depunere a
Reabilitare parc, paviment, fantani arteziene, proiectului
iluminat public, mobilier urban
martie 2011 a
fost revizuit la
decembrie 2011.

0,00

4.800.000,00

In pregatire

Modernizarea a 11 ha de spatiu verde
(vegetatie, mobilier urban, alei in interiorul
parcului etc.)

0,00

8.000.000,00

In pregatire

Parcul Copou (4.500.000), Parc Tatarasi
(2.250.000), Parcul Dendrologic Ghica Voda
(1.250.000), Parcul Independentei
(1.350.000), Parc str. Libertatii (900.000):
vegetatie, mobilier urban, alei interioare

0,00

10.125.000,00

0,00

258.827.440,00

Activitati principale : amenanajarea rîului
In
Bahlui in Municipiul Iasi, sistem integrat de
implementare
suport decizional in bazinul Bahlui

Termenul initial
de depunere a
proiectului
martie 2011 a
fost revizuit la
iunie 2012.

660.712.856,12

348.000.000,00

732.083.943,17

1.888.697.917,12

972.000.000,00

1.802.747.572,17
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Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

Obiectiv strategic 6: Promovarea cooperării teritoriale şi rezolvarea unor probleme de interes comun prin crearea şi dezvoltarea de structuri parteneriale între
entităţi publice şi private transfrontaliere/transnaţionale/interregionale

81

ReTinA - revitalizarea zonelor
industriale

82

GSR – Model de buna practica in
guvernarea locala

83

Cooperarea transfrontaliera pentru
infiintarea unui Centru zonal
privind formarea de experti pentru
studiu pastrarea si managementul
resurselor genetice vegetale

84

“ORGANZA”

1.336.800,00

800.000,00

2.200.000,00

214.000,00

PO SEE

Municipiul Iaşi

2009

2009–2012

Realizarea unui masterplan pentru
revitalizarea unei foste zone industriale şi
propunerea de redare în circuitul economic,
care ar putea fi folosit ca model şi in alte
state UE;
- Realizarea unei Strategii,, un studiu de
fezabilitate şi un proiect de brand pentru o
In
fostă zonă industrială. Pentru proiectul de
implementare brand Municipiul Iaşi este task manager la
nivelul întregului consorţiu;
-Realizarea unui concurs de machete lansat la
nivel european pentru fiecare fostă zonă
industrială identificată de fiecare partener din
proiect. Concursul vizează toţi tinerii arhitecţi
din întreaga Europă şi va fi lansat odată cu
site-ul proiectului.

14.000.000,00

1.336.800,00

Principalele activitati vizeaza realizarea de
schimburi de experienţă şi bune practici între
diverse oraşe europene, module de formare în
In
domeniul guvernării locale, o reţea de
implementare
cooperare, broşuri, newsletters, 3 conferinţe,
o broşura de bune practici, un website, un
document final

1.000.000,00

800.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

214.000,00

PO SEE

Municipiul Iaşi

2009

2009–2012

PHARE CBC

Universitatea de
Ştiinţe Agronomice
şi Medicină
Veterinară

2009

2009-2010

INTERREG IV C

Municipiul Iasi

2009

Page 22

2010–2012

finalizat

Activități prevăzute a fi derulate în cadrul
proiectului:
1. Crearea unui grup de experți în industrii
creative și mici întreprinzători, care să
lucreze la elaborarea unui ghid de politici
pentru domeniul industriilor creative.
2. Demararea a trei proiecte pilot, la nivel de
consorțiu, de promovare și diseminare a unor
In
implementare modele de bună practică pe domeniul
industriilor creative.
3. Publicarea unui jurnal electronic
informativ (newsletter) care să promoveze
proiectele partenerilor din consorțiu.
4. Elaborarea unor profile la nivelul
partenerilor pentru sublinierea tendințelor
spre un anumit tip de industrie creativă.

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

85

ERMIS

Total obiectiv strategic 6
Total general PID
1
2

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Activități prevăzute a fi derulate în cadrul
proiectului:
1. Analiză SWOT pe modele de guvernare
locală utilizate de oraşele partenere şi
stabilirea gradului de inovare.
2. Elaborarea unui catalog cu modele bună
practică din domeniul guvernării locale, ale
partenerilor implicaţi în proiect.
3. Organizarea a 3 conferinţe pentru
In
implementare diseminarea modelelor de guvernare prin
utilizarea unor tehnici inovative de implicare
a actorilor sociali.
4. Elaborarea unui Plan de Comunicare la
nivel de consorţiu pe tema modelelor
inovative de guvernare publică. Parteneri in
proiect: Camera de Comerţ şi Industrie Nisa
(Franţa), Compania Sophia Antipolis
Communauty

Observaţii

valoarea initiala inainte de
reavizare 1

valoarea initiala inainte de
reavizare 2

12

13

14

0,00

398.896,00

4.949.696,00

17.200.000,00

4.949.696,00

5.069.408.291,58

3.083.242.573,01

4.832.030.778,59

398.896,00

INTERREG IV C

Municipiul Iasi

2009

2010–2012

În cazul în care proiectul se află ca rezervă, se va mentiona: (r)
Pentru proiectele finantate din POR - Axa 1, va fi menţionata luna estimata pentru depunere

* vor fi incluse TOATE proiectele ce au un impact semnificativ asupra polului, inclusiv cele ale universitatilor, etc (coop terit internat, etc)
* in casuta reavizare - vor fi incuse modificarile si valorile initiale ale proiectelor (inainte de reavizare), astfel incat in tabelul cu galben sa avem mereu PID-ul actual
* in coloana Luna si anul depunerii - luna este necesara doar pentru proiectele pe axa 1
*rezervele nu vor fi luate in calcul decat dc la reavizare sunt mutate in lista de proiecte prioritara sau daca a fost cerut si acordat acordul scris al MDRT
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