Dezvoltarea axei de transport Est – Vest în Municipiul Iași
Obiectiv strategic
conform PID

2 - Dezvoltarea conectivității teritoriale prin asigurarea accesibilității, îmbunătățirea
mobilității spre și dinspre polul de creștere și a fluidizării traficului în interiorul
acestuia
Proiectul "Dezvoltarea axei de transport Est - Vest în municipiul Iași" asigură
conexiunea magistralei rutiere a Municipiului Iași la DN 24 și DN 28, precum și
fluidizarea traficului rutier care străbate zona centrală a orașului de la Vest la Est, prin
reabilitarea patru artere importante (sos. Păcurari, Str. Păcurari, Bdv. Independenței,
Str. E. Doamna) și construirea unui pasaj subteran în Piața M. Eminescu.

Scurtă descriere a
investiției

Specificații tehnice:
a) Refacerea rețelei stradale astfel: Şos. Păcurari, Str. Păcurari, Bd. Independenței, Str.
Elena Doamna.
b) Refacerea și modernizarea tramei stradale, astfel:
- reabilitarea spațiilor pietonale aferente străzilor reabilitate;
- crearea de piste pentru bicicliști aferente străzilor reabilitate (Şos. Păcurari și
Str. Păcurari).
c) Construirea unui pasaj subteran: pasajul M. Eminescu cu două benzi de 3.5m fiecare
și 2 trotuare de 1.5m de o parte si de alta a părții carosabile; rampe de acces dinspre Str.
Păcurari și Bdv. Independenței.
d) Reabilitarea liniei de tramvai (de pe strada Elena Doamna).
e) Reamenajarea spațiilor verzi existente.




Impactul asupra
dezvoltării polului






Beneficiar (Aplicant)
Total valoare
proiect (lei)

sprijină intensificarea legăturilor comerciale intra-regionale prin asigurarea
conexiunii magistralei rutiere a municipiului Iași la DN 24 și DN 28;
sprijină dezvoltarea mediului de afaceri prin facilitarea accesului agenților
economici la centrele comerciale prioritare și la nodurile generatoare de trafic;
promovează crearea de noi locuri de muncă prin îmbunătățirea accesibilității și
mobilității forței de muncă la zonele funcționale;
facilitează accesul persoanelor rezidente și nerezidente la serviciile de
sănătate și protecție socială, la centrele comerciale importante;
creșterea potențialului investițional al zonei;
creșterea competitivității agenților economici prin îmbunătățirea accesibilității
acestora înspre/ dinspre centrele comerciale prioritare;
eficientizarea activității economice prin reducerea costurilor operatorilor de
autovehicule;

Municipiul Iași
75.214.928,00 lei
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Valoare eligibilă
Cofinanțarea
necesară din
bugetul propriu
TVA
Data semnării
contractului de
finanțare
Perioada de
implementare
Stadiul actual
(maturitate)
Tipul investiției
Data ultimei
actualizări

60.376.560,18 lei
1.207.531,20 lei
14.557.728,00 lei
16 Sept. 2010
55 luni (17.09.2010 – 15.03.2015)
Finalizat
Infrastructură urbană
Decembrie 2015
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