
Anexa 12 

Lista lungă de proiecte 

MUNICIPIUL IAŞI 

1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
Maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp Sursă de finanţare Observații 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de sprijin pentru 
afaceri 

 Înființarea Parcului 
Industrial Fortus Municipiul Iași 

HCL nr. 340 
din 29 
octombrie 
2014 
privind 
înființarea 
Parcului 
Industrial 
Fortus 

9,029,345.37 40,000,000.00 2016-2018 
Buget local, fonduri 
guvernamentale, investiții 
private (PPP), alte surse 

Iasi - 11 hale 
preluate de la 
fostul Combinat 
de Utilaj Greu. 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de sprijin pentru 
afaceri 

Dezvoltarea unui 
incubator si accelerator 
de afaceri pentru 
sectorul IT&C si al 
noilor tehnologii 

Municipiul Iași, 
parteneri 
privați 

Idee 180,587 800,000.00 2017-2019 

POR - Axa Prioritară 2 - 
Prioritatea de investiții 2.1, 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse  

  

 
Municipiul 
Iași, 
Județul Iați 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de sprijin pentru 
afaceri 

START UP IASI - 
Activități 
independente, 
antreprenoriat, 
înființare de 
întreprinderi, inclusiv a 
unor 
microîntreprinderi, a 

S.C. DAL 
CONSULTING 
S.R.L. 

Proiect 
elaborat, 
urmează a 
fi depus 

1,200,000.00 5,316,000.00 2017 - 2019 
POCU - Axa prioritara 3, 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse  

  



unor întreprinderi mici 
și mijlocii inovatoare. 

 Municipiul 
Iași 

Îmbunătățirea 
dialogului şi 
parteneriatului 
cu mediul de 
afaceri 

Înființarea unui birou 
unic (one stop shop) 
pentru dezvoltarea 
economică a ZMI și 
relația cu mediul de 
afaceri 

Municipiul Iași, 
AJOFM Iaşi Idee 293,453.72 1,300,000.00 

2018-2023 

 

 

 

 

POCU - Axa prioritara 3 - 
Obiectiv specific 3.10, 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse  

100000 lei/ an,  
informare/ 
consiliere cu 
privire la 
oportunități de 
investiții în ZMI 
și finanțarea 
proiectelor, 
asistență, 
administrare 
parcuri 
industriale 

 Municipiul 
Iași 

Îmbunătățirea 
dialogului şi 
parteneriatului 
cu mediul de 
afaceri 

Înființarea unui grup de 
lucru pentru dezvoltare 
economică în cadrul 
Primăriei Municipiului 
Iași, cu participarea 
reprezentanților 
actorilor economici 
locali 

Municipiul Iași, 
parteneri 
privați, CJ Iași 

Idee 6,772.01 30,000.00 

grup 
permanent, 
întâlniri 
trimestriale 

Buget local, alte surse   

 Municipiul 
Iași 

Îmbunătățirea 
dialogului şi 
parteneriatului 
cu mediul de 
afaceri 

ReCONNECT DIASPORA 
– Reconectarea 
resurselor umane active 
din diaspora la 
comunitățile de origine 
prin susținerea 
antreprenoriatului 
POCU axa 3,7 

ADI 
EURONEST, 
Municipiul Iași, 
UAT partenere 
din Regiune 

cerere de 
finanțare 
depusă 

1,909,747 8,460,180 2017-2020 

POCU - Axa prioritara 3 - 
Obiectiv specific 3.7, 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse 

 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
culturii 
antreprenoriale 

Constituirea de 
parteneriate pentru 
programe de mentorat 
pentru antreprenori 

Municipiul 
Iașiparteneri 
privați, 
antreprenori, 
CCI 

Idee 11,286.68 50,000.00 2017 - 2019 Buget local, ERASMUS, alte 
surse 

activitate 
permanentă de 
networking, 
participare la 
evenimente și 
identificare 
parteneri 
potențiali  



 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
culturii 
antreprenoriale 

Organizarea de 
programe de 
antreprenoriat pentru 
elevi și studenți 

Municipiul Iași, 
parteneri 
privați 

Idee 225,733.63 1,000,000.00 2017-2020 

POCU - Axa prioritara 6 - 
Obiectiv specific 6.10* / Axa 
prioritara 2 - Obiectiv 
specific 2.2* / Axa prioritara 
3 - Obiectiv specific 3.7, 
Programul Operațional ENI 
România - Republica 
Moldova - Prioritatea 1.1 
(în cazul programelor care 
să implice ambele țări), 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse  

* în cadrul 
învăţământului 
terţiar 
universitar şi 
non-universitar                
*pentru tinerii 
NEETs 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
culturii 
antreprenoriale 

Scoala de 
antreprenoriat  „ Focus 
Business School ” 

Fundația Star 
of Hope 
Romania 

în stadiul 
de SF 1,500,000.00 6,645,000.00 2017 - 2020 

POCU - Axa prioritara 6 - 
Obiectiv specific 6.10* / Axa 
prioritara 2 - Obiectiv 
specific 2.2* / Axa prioritara 
3 - Obiectiv specific 3.7, 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse  

* în cadrul 
învăţământului 
terţiar 
universitar şi 
non-universitar         
*pentru tinerii 
NEETs 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
culturii 
antreprenoriale 

Pregătirea a 90 de elevi, 
studenţi pentru 
antreprenoriat, în 
cadrul firmei COSELI 

S.C. COSELI 
S.A. S.F. 800,000.00 3,544,000.00 2017 - 2020 

POCU - Axa prioritara 6 - 
Obiectiv specific 6.10*, 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse  

* în cadrul 
învăţământului 
terţiar 
universitar şi 
non-universitar                

 Municipiul 
Iași 

Promovarea ZMI 
ca destinație de 
investiții în 
sectoarele cheie 
identificate 

Dezvoltarea și 
facilitarea de 
parteneriate și proiecte 
internaționale pe tema 
dezvoltării economice 
locale și în domeniile - 
cheie identificate 

Municipiul Iași, 
CCI, CJ Iași Idee 112,867 500,000.00 

2018-2023 
(continuare 
și în 
perioada 
2023-2030) 

Buget local, PPP, alte surse 

activitate 
permanentă de 
networking, 
participare la 
evenimente și 
identificare 
parteneri 
potențiali  

 Municipiul 
Iași 

Promovarea ZMI 
ca destinație de 
investiții în 
sectoarele cheie 
identificate 

Organizarea de 
evenimente de business 
și CDI în domeniile 
cheie identificate, 
participarea la 
evenimente de business 
și CDI în domeniile 
cheie identificate și 

Municipiul Iași, 
CCI, CJ Iași Idee 112,867 500,000.00 

2018-2023 
(continuare 
și în 
perioada 
2023-2030) 

Buget local, PPP, alte surse 

activitate 
permanentă de 
networking, 
participare la 
evenimente și 
identificare 
parteneri 
potențiali  



dezvoltarea de 
parteneriate  

 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație de 
investiții în 
sectoarele cheie 
identificate 

Elaborarea unei 
platforme de 
promovare a 
oportunităților de 
investiții din ZMI și a 
unui Catalog al 
investitorului 

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
ADI ZMI 

Idee 27,088.04 120,000.00 2017 - 2018 Buget local, alte surse 

pe baza unei 
analize pentru 
identificarea și 
promovarea 
oportunităților 
de investiții din 
ZMI și din 
împrejurimi 

 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație de 
investiții în 
sectoarele cheie 
identificate 

Inventarierea, cartarea 
și evaluarea activelor 
(spații construite, 
terenuri) disponibile 
pentru investiții  

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
ADI ZMI 

Idee 67,720.09 300,000.00 2017 - 2019 Buget local, alte surse   

 Mun. Iași 

Promovarea ZMI 
ca destinație de 
investiții în 
sectoarele cheie 
identificate 

Extinderea capacităţii 
de producţie a SC 
VANELLI SRL prin 
inovaţie de produs şi 
proces 

VANELLI SRL Plan de 
afaceri 550,000 2,436,500 2017-2020 POR Axa 2, PI 2.2.  

 program la 
nivelul ZMI 

Sprijinirea 
dezvoltării de 
parteneriate și 
promovării 
mediului creativ 
local  

Crearea unei baze de 
date extinse cu 
informații la zi despre 
operatorii instituționali 
și antreprenorii privați 
ce desfășoară activități 
în domeniul industriilor 
creative din Zona 
Metropolitană Iași, 
Chișinău și Cernăuți 

Municipiul Iași, 
parteneri 
privați/ 
operatori 
culturali 

Idee 11,286.68 50,000.00 2017-2019 Buget local, PPP, granturi, 
alte surse   

 Municipiul 
Iași 

Sprijinirea 
dezvoltării de 
parteneriate și 
promovării 
mediului creativ 
local  

Organizarea de 
evenimente 
internaționale anuale 
ale industriilor creative 
- Târguri internaționale 
de design 

Municipiul Iași, 
Consiliul 
Județean Iași, 
Camera de 
Comerț și 
Industrie Iași, 
universități, 

Idee 5,643,340.86 25,000,000.00 

2017-2023 
(continuare 
și în 
perioada 
2023-2030) 

Buget local, CJ Iași, PPP, alte 
surse   



parteneri 
privați  

 

program 
adresat 
populației 
din ZMI 

Sprijinirea 
dezvoltării de 
parteneriate și 
promovării 
mediului creativ 
local  

Program de finanțări 
pentru debut, stagii de 
formare și burse de 
specializare pentru 
tinerii din domeniile 
artistice 

Municipiul Iași, 
instituții 
culturale 

Idee #VALUE! 200000 lei / an 2017-2030 Buget local, PPP, alte surse   

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de sprijin pentru 
antreprenoriat 
în IT și industrii 
creative 

Crearea unui Centru 
pentru sprijinirea 
antreprenoriatului în 
industrii creative și IT și 
conturarea unui District 
Creativ 

Municipiul Iași, 
parteneri 
privați 

Idee 1,128,668.17 5,000,000.00 2017-2020 
POR 2014-2020, Axa 2, PI 
2.1. (apel 2.1.B)/ Buget 
local/ PPP/ alte surse 

incubator de 
afaceri, centru 
de resurse 
pentru 
antreprenori şi 
spaţii pentru 
prototipare şi 
mică producţie 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de sprijin pentru 
antreprenoriat 
în IT și industrii 
creative 

Proiect de amenajare 
spațiu de creație și 
inovare pentru artiști, 
ONG-uri și start-up-uri 
dedicate tinerilor 

Municipiul Iași, 
parteneri 
privați 

Idee 112,866.82 500,000.00 2020-2023 Granturi, PPP, Bugetul local   

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de sprijin pentru 
antreprenoriat 
în IT și industrii 
creative 

Program de utilizare 
temporară a spațiilor 
vacante (clădiri, spațiu 
public) pentru activități 
creative în interesul 
comunității 

Municipiul Iași, 
parteneri 
privați 

Idee 180,589 800,000.00 2017 - 2020 Granturi, PPP, Bugetul local 

identificare și 
amenajare 
minimală spații 
pentru 
workshopuri, 
ateliere, 
evenimente 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de sprijin pentru 
antreprenoriat 
în IT și industrii 
creative 

Centre de rezidență 
artiști   Idee 15,000.00 66,450.00 2017 

Fondurie europene 
nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, fonduri 
locale. 

  

1.2. Domeniul cercetării/ inovării dezvoltat  prin stimularea cooperării între mediul universitar, instituții de cercetare dezvoltare inovare (CDI) și sectorul productiv  



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
Maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp Sursă de finanţare Observații 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de inovare și 
transfer 
tehnologic  

CENTRUL DE TRANSFER 
TEHNOLOGIC GEA CTT 
@ IAȘI 

GEA Strategy & 
Consulting 

în curs de 
autorizare, 
cerere de 
finanțare 
pregătită  

2,257,336.34 10,000,000.00 2016-2018 
POR 2014-2020, Axa 1, PI 
1.1, fonduri private, alte 
surse 

proiect pentru 
facilitarea 
procesului de 
transfer 
tehnologic, a 
dialogului între 
mediul de 
afaceri și cel 
universitar - 
facilitarea 
dialogului, 
promovarea 
rezultatelor 
cercetării și a 
produselor 
locale  

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de inovare și 
transfer 
tehnologic  

Reorganizarea Centrului 
Tehnologic Regional Iași 
ca entitate de inovare și 
transfer tehnologic  

Municipiul Iași, 
Consiliul 
Județean Iași, 
Camera de 
Comerț și 
Industrie Iași  

Idee 451,467.27 2,000,000.00 2018-2020 

POR 2014-2020, Axa 1, PI 
1.1., Programul Operațional 
ENI România - Republica 
Moldova - Prioritatea 1.2, 
fonduri private, alte surse 

identificarea de 
parteneriate 
viabile, 
autorizare, 
organizare de 
evenimente   

 Municipiul 
Iași 

Promovarea 
prin evenimente 
de business și 
CDI 

Diversificarea agendei 
de evenimente de 
business și CDI, 
dezvoltarea 
infrastructurii 
expoziționale și 
parteneriatelor  

Municipiul Iași Idee 67,720.09 300,000.00 

2017-2023 
(continuare 
și în 
perioada 
2023-2030) 

Buget local, PPP, Programul 
Operațional ENI România - 
Republica Moldova - 
Prioritatea 1.2 (în cazul 
evenimentelor care să 
implice ambele țări), alte 
surse 

  

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
Maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp Sursă de finanţare Observații 



 Municipiul 
Iași 

Îmbunătățirea 
accesului pe 
piața muncii 

Înfiinţarea unui “Centru 
municipal de resurse 
umane” - centru de 
resurse pentru forța de 
muncă  

Municipiul Iași, 
CJ Iași, AJOFM 
Iași, parteneri 
privați (ONG) 

Idee 2,200,000.00 9,746,000.00 2017-2020  
POCU - Axa prioritara 3, 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse  

în special tineri 
în căutarea unui 
loc de muncă - 
one-stop shop 
pentru training, 
asistență 
pentru cazare, 
informații 
diverse 

 

program 
adresat 
populației 
din ZMI 

Îmbunătățirea 
accesului pe 
piața muncii 

Programe de calificare a 
forței de muncă din 
mediul rural, în funcție 
de necesitățile reale ale 
pieței forței de muncă 

Municipiul Iași, 
CJ Iași, AJOFM 
Iași, parteneri 
privați (ONG), 
comunele ZMI 

Idee 67,720.09 300,000.00 2017-2021 
POCU - Axa prioritara 3, 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse  

  

 

program 
adresat 
populației 
din ZMI 

Îmbunătățirea 
accesului pe 
piața muncii 

Promovarea și 
facilitarea 
parteneriatelor între 
liceele agricole şi şcolile 
profesionale pe de o 
parte şi agenții 
economici din 
agricultură şi industria 
alimentară, pe de altă 
parte, pentru 
pregătirea tinerilor 
funcție de necesarul de 
forță de muncă 

Municipiul Iași, 
unități de 
învățământ, 
parteneri 
privați, 
comunele ZMI 

Idee 112,866.82 500,000.00 2017-2022 
POCU - Axa prioritara 3, 
Bugetul local, Fonduri 
proprii, Alte surse  

  

 

program 
adresat 
populației 
din ZMI 

Încurajarea 
consumului de 
produse locale/ 
din agricultura 
ecologică prin 
promovarea și 
creșterea 
accesului pe 
piață a 
producătorilor 
locali  

Campanie de 
promovare a 
consumului de produse 
locale (inclusiv cartarea 
producătorilor de 
produse agricole 
ecologice din ZMI și din 
județ) 

Municipiul Iași, 
Consiliul 
Județean Iași, 
comunele ZMI, 
asociații de 
producători, 
comunele ZMI 

Idee 67,720.09 300,000.00 

2017-2023 
(continuare 
și în 
perioada 
2023-2030) 

Buget local, CJ Iași, PPP   



1.5. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Zona Metropolitană Iași (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, activități culturale și educaționale 
modernizate și reinterpretate) 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
Maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp Sursă de finanţare Observații 

 Municipiul 
Iaşi 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Activităţi turistice în 
cadrul Asociaţiei Atrium 

Asociația 
Atrium, 
parteneri 

Idee 79,006.77 350,000.00 2017-2030 Buget propriu, granturi, alte 
surse 

costuri 
functionare, 1 
persoana 
dedicata 

 Municipiul 
Iaşi 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Activităţi turistice în 
cadrul Asociaţiei 
Centrul de Promovare 
Turistică Iaşi 

Asociația 
Centrul de 
Promovare 
Turistică Iași, 
parteneri 

Idee 79,006.77 350,000.00 2017-2030 Buget propriu, granturi, alte 
surse 

costuri 
functionare, 1 
persoana 
dedicata 

 Municipiul 
Iaşi 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Realizarea unei aplicații 
mobile/ pentru 
telefoane inteligente cu 
scopul de a promova 
obiectivele, 
personalitățile și 
cultura locală 

Municipiul Iași, 
primăriile ZMI, 
parteneri 
privați 

Idee 5,643.34 25,000.00 2016 - 2020 Bugetul local, granturi, PPP, 
alte surse   

 Municipiul 
Iaşi 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Iași Online - itinerarii 
virtuale ale muzeelor 
existente 

  Idee 11,286.68 50,000.00 2017 - 2020 

Programul Operațional ENI 
România - Republica 
Moldova - Prioritatea 2.1 
(în cazul includerii în trasee 
turistice care să implice 
ambele țări), Bugetul local 

  

 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Constituirea unei 
platforme integrate de 
promovare, informare 
și servicii turistice  
(inclusiv aplicație 
mobilă ) 

Municipiul Iași, 
primăriile ZMI, 
parteneri 
privați 

Idee 16,930 75,000 2016 - 2020 Bugetul local, granturi, PPP, 
alte surse   

 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Dezvoltarea și 
promovarea unei rețele 
de ghizi/ ambasadori 
locali pentru 
prezentarea ofertei și 
traseelor turistice din 

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
parteneri 
privați 
(operatori 
turism) 

Idee 22,573.36 100,000.00 2017-2018 Buget local    



ZMI 

 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Elaborarea Manualului 
de Branding al Zonei 
Metropolitane Iași, 
corelat cu o strategie de 
marketing și promovare 

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
ADI ZMI 

Idee 27,088.04 120,000.00 2017-2018 

Buget local, URBACT, 
Programul Operațional ENI 
România - Republica 
Moldova - Prioritatea 2,1 
(în cazul activităților 
simetrice în ambele țări), 
alte surse 

  

 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Publicații (tipărite sau 
online) și forme audio-
video de prezentare 
dedicate 
monumentelor istoriei 
orașului și ZMI 

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
ADI ZMI, 
parteneri 
privați  

Idee 45,146.73 200,000.00 2017 - 2020 

Programul Operațional ENI 
România - Republica 
Moldova - Prioritatea 2.1 
(în cazul includerii în trasee 
turistice care să implice 
ambele țări), Bugetul local, 
granturi, alte surse 

  

 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Promovarea 
itinerariilor turistice în 
spațiul public și  în 
mediul online  

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
ADI ZMI, 
parteneri 
privați  

Idee 22,573.36 100,000.00 2017 - 2020 

Programul Operațional ENI 
România - Republica 
Moldova - Prioritatea 2.1 
(în cazul itinerariilor 
turistice care să implice 
ambele țări), Bugetul local 

  

 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

S.T.A.I – Săptămâna  
Turismului  Altfel  în  
Iaşi 

Municipiul Iași, 
Asociatia 
Centrul 
Promovare 
Turistica Iasi, 
Facultatea de 
Geografie și 
Geologie, 
Universitatea 
"Alexandru 
Ioan Cuza" Iași 

Idee 50,000.00 221,500.00 2017     



 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

Elaborare strategie 
turism 

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
ADI ZMI 

Idee 11,287 50,000 2017 Buget local  

 program la 
nivelul ZMI 

Promovarea ZMI 
ca destinație 
turistică 

USE-IT Iaşi – includerea 
Municipiului Iaşi în 
reţeaua europeană 
USE-IT (hartă turistică 
pentru tineri, ce sprijină 
mobilitatea europeană) 

Municipiul Iași, 
parteneri ONG, 
organizații de 
tineret 

Idee 30,000 132,900 2017-2018 Buget local, alte surse  

 Municipiul 
Iaşi 

Constituirea 
unei rețele de 
informare 
turistică în 
scopul 
promovării, 
valorificării și a 
creșterii 
vizibilității 
obiectivelor 
turistice din Iași 
și ZMI și a 
includerii 
acestora în 
rețele/ trasee 
regionale și 
naționale; 

Proiect de extindere a 
rețelei de informare și 
promovare turistică 
prin înființarea unui 
centru multimedia de 
informare și promovare 
turistică 

Municipiul Iași Idee 451,467.27 2,000,000.00 2018-2020 

Programul Operațional ENI 
România - Republica 
Moldova - Prioritatea 2.1 
(în cazul acțiunilor de 
promovare turistică care să 
implice ambele țări), 
Bugetul local 

  



 Municipiul 
Iaşi 

Constituirea 
unei rețele de 
informare 
turistică în 
scopul 
promovării, 
valorificării și a 
creșterii 
vizibilității 
obiectivelor 
turistice din Iași 
și ZMI și a 
includerii 
acestora în 
rețele/ trasee 
regionale și 
naționale; 

Amenajarea signalisticii 
în centrul Istoric al 
Mun. Iași 

Municipiul Iași, 
Asociatia 
Centrul 
Promovare 
Turistica Iasi, 
Facultatea de 
Geografie și 
Geologie, 
Universitatea 
"Alexandru 
Ioan Cuza" Iași 

  50,000.00 221,500.00 2017-2018     

 program la 
nivelul ZMI 

Construirea de 
trasee și dotări 
turistice  

Acțiuni inovatoare de 
ghidaj cultural  -  trasee 
tematice interactive și 
tabere active, etc. 

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
parteneri 
privați 

Idee 225,733.63 1,000,000.00 2020-2025 Bugetul local, PPP   

 program la 
nivelul ZMI 

Construirea de 
trasee și dotări 
turistice  

Realizarea de itinerarii 
turistice tematice, 
culturale, ecumenice  
sau de agrement  în 
Municipiul Iași, 
conectate cu zona 
metropolitană pe 
direcția Nord-Sud 
(zonele cu cea mai 
mare concentrare de 
resurse culturale și de 
agrement). 

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
parteneri 
privați 

Idee 112,866.82 500,000.00 2018-2020 

Programul Operațional ENI 
România - Republica 
Moldova - Prioritatea 2.1 
(în cazul includerii în trasee 
turistice care să implice 
ambele țări), Bugetul local, 
PPP, alte surse 

 

 program la 
nivelul ZMI 

Construirea de 
trasee și dotări 
turistice  

Realizarea de trasee 
cicloturistice la nivelul 
ZMI  

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
parteneri 
privați 

Idee 2,257,336.34 10,000,000.00 2017-2020 
Bugetul local, PPP, granturi 
(de ex. granturi SEE), alte 
surse 

  



 ZMI 
Construirea de 
trasee și dotări 
turistice  

Protejarea ariilor 
naturale protejate, 
rezervațiilor și a 
monumentelor naturii 
de interes național și a 
Siturilor Natura 2000 și 
includerea lor într-un 
circuit turistic – 
ecoturism 

Municipiul Iași, 
comunele ZMI, 
ADI ZMI, 
Asociatia 
Centrul 
Promovare 
Turistica Iasi, 
structuri 
management 
situri  

Idee           

 Municipiul 
Iaşi 

Construirea de 
trasee și dotări 
turistice  

De la o Axă – la o Zonă 
turistică : Viabilizarea 
pietonală a Centrului 
Istoric al Mun. Iași 

Municipiul Iași, 
Asociatia 
Centrul 
Promovare 
Turistica Iasi, 
Facultatea de 
Geografie și 
Geologie, 
Universitatea 
"Alexandru 
Ioan Cuza" Iași 

Idee 400,000.00 1,772,000.00 2017-2019 
Fonduri structurale și 
Bugetul pentru turism al 
Primăriei Mun. Iași 

  

 Municipiul 
Iaşi 

Construirea de 
trasee și dotări 
turistice 

aşi Land art – instalaţii 
de tip landart pe cele 7 
coline ale Iaşului, 
amenajarea spațiilor 
publice adiacente și 
realizarea unui traseu 
turistic între acestea 

Municipiul Iași Idee 1,500,000 6,645,000 2018-2020 
Bugetul local, PPP, granturi 
culturale sau de mediu, alte 
surse 

 

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.1. Iași poartă de intrare în U.E bine racordată la coridoarele de transport naționale și europene 



Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare estimată 
(lei) 

Orizont 
de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 proiect 
regional 

Extinderea şi 
optimizarea 
legăturilor cu 
principale 
coridoare de 
transport rutier 
(TEN-T Core). 

Drum Trans Regio Iaşi-Vaslui CNADNR   99,500,000.00 440,785,000.00 2030 

POIM Axa 2 - 
Obiectivul 
specific 2.2, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Cf. MGT 

 proiect 
regional 

Extinderea şi 
optimizarea 
legăturilor cu 
principale 
coridoare de 
transport rutier 
(TEN-T Core). 

Autostrada Paşcani-Iaşi-Ungheni CNADNR   748,940,000.00 3,317,804,200.00 2018-
2020 

POIM Axa 2 - 
Obiectivul 
specific 2.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Cf. MGT 

 proiect 
regional 

Extinderea şi 
optimizarea 
legăturilor cu 
principale 
coridoare de 
transport rutier 
(TEN-T Core). 

Varianta de ocolire Nord CNADNR   74,200,000.00 328,706,000.00 2019 - 
2023 

POIM Axa 2 - 
Obiectivul 
spevcfic 2.2, 
Buget 
național, 
credite IFI, 
Buget local, 
Alte surse 

Conform PMUD 

 proiect 
regional 

Extinderea şi 
optimizarea 
legăturilor cu 
principale 
coridoare de 
transport rutier 
(TEN-T Core). 

Reabilitare si extindere la 4 benzi 
DN 28 Iasi - Tomesti, Tronson 
Tomești 

CNADNR   2,109,300.00 9,344,199.00 2024 - 
2030 

POIM Axa 2 - 
Obiectivul 
spevcfic 2.2, 
Buget 
național, 
credite IFI, 
Buget local, 
Alte surse 

Conform PMUD 

 proiect 
regional 

Extinderea şi 
optimizarea 
legăturilor cu 
principale 
coridoare de 
transport rutier 
(TEN-T Core). 

Realizarea unei legaturi intre zona 
comerciala ERA - Centura usoara 
Sud - DC 27 

 
Municipiul 
Iasi 

  507,000.00 2,246,010.00 2019 - 
2023 

Credite IFI, 
Buget local, 
Alte surse 

Conform PMUD 



 proiect 
regional 

Extinderea şi 
optimizarea 
legăturilor cu 
principale 
coridoare de 
transport rutier 
(TEN-T Core). 

Reabilitare sos Barnova/ DJ 247A 
Municipiul 
Iași; Consiliul 
Judetean Iași  

  1,186,500.00 5,256,195.00 2019 - 
2023 

POIM Axa 2 - 
Obiectivul 
specific 2.2, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Creşterea 
accesibilităţii pe 
cale aeriană. 

Creșterea accesibilității 
Aeroportului Internațional Iași 
prin crearea unei noi legături către 
aeroport 

Consiliul 
Județean 
Iași, 
Municipiul 
Iași 

Idee 1,000,000.00 4,430,000.00 2019 - 
2030 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 
3.1,  
Buget 
național, 
Buget 
judeţean, 
buget local 

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Creşterea 
accesibilităţii pe 
cale aeriană. 

Îmbunătățirea accesibilității 
Aeroportului Internațional Iași 
prin reabilitarea drumurilor de 
acces 

Municipiul 
Iasi 
Consiliul 
Județean 
Iași 

Idee 3,045,100.00 13,489,793.00 2019 - 
2023 

Buget 
național,Buget 
judeţean, 
buget local 

Conform PMUD, 
complementar cu 
Extinderea 
Aeroportului Iaşi (cf. 
MGT)  

 Municipiul 
Iași 

Creşterea 
accesibilităţii pe 
cale aeriană. 

Extinderea Aeroportului Iaşi Municipiul 
Iași Idee 102,639,202.00 454,691,664.86 2020 

POIM Axa 2 - 
Obiectivul 
spevcfic 2.2, 
Buget 
judeţean, 
Buget local, 
Alte surse 

Conform MGT 

 Municipiul 
Iași 

Optimizarea 
sistemului de 
transport al 
mărfurilor. 

Parcare pentru vehiculele de 
marfă: Vama Iași 

Municipiul 
Iasi Idee 508,500.00 2,252,655.00 2024 - 

2030 

POIM Axa 2 - 
Obiectivul 
spevcfic 2.4, 
Buget 
judeţean, 
Buget local, 
Alte surse 

Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Optimizarea 
sistemului de 
transport al 
mărfurilor. 

Parcare pentru vehiculele de 
marfă în zona Piața Nicolina  

Municipiul 
Iasi Idee 41,100.00 182,073.00 2024 - 

2030 

Buget local, 
PPP, Alte 
surse 

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Optimizarea 
sistemului de 
transport al 
mărfurilor. 

Amenajare stații pentru 
autovehicule destinate 
transportului public de mărfuri de 
mică capacitate 

Municipiul 
Iasi Idee 49,600.00 219,728.00 2024 - 

2030 

Buget local, 
PPP, Alte 
surse 

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Optimizarea 
sistemului de 
transport al 
mărfurilor. 

Parcare pentru vehiculele de 
marfă în zona centrală: Hala 
Centrală 

Municipiul 
Iasi Idee 43,700.00 193,591.00 2024 - 

2030 

Buget local, 
PPP, Alte 
surse 

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Optimizarea 
sistemului de 
transport al 
mărfurilor. 

Parcare pentru vehiculele de 
marfă în zona Piața Alexandru cel 
Bun 

Municipiul 
Iasi Idee 43,700.00 193,591.00 2024 - 

2030 

Buget local, 
PPP, Alte 
surse 

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Optimizarea 
sistemului de 
transport al 
mărfurilor. 

Parcare pentru vehiculele de 
marfă: zona Cariera Ceramica 

Municipiul 
Iasi Idee 297,500.00 1,317,925.00 2024 - 

2030 

Buget local, 
PPP, Alte 
surse 

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Optimizarea 
sistemului de 
transport al 
mărfurilor. 

Strategie logistică 
urbană/metropolitană Iași, cu 
elaborarea unui studiu de 
fundamentare 

Municipiul 
Iasi 
Consiliul 
Județean Iași 

Idee 200,000.00 886,000.00 2024 - 
2030 

Buget local, 
PPP, Alte 
surse 

Conform PMUD 

2.2. Infrastructură de transport accesibilizată și adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare estimată 
(lei) 

Orizont 
de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
reconfigurarea 
zonelor 
pietonale sau cu 
prioritate pentru 
pietoni. 

Extinderea arealului cu prioritate 
pentru pietoni (şi biciclişti) în zona 
centrală a Municipiului Iasi 

Primaria 
Municipiului 
Iasi 

Idee 3,725,500.00 16,503,965.00 2019 - 
2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
reconfigurarea 
zonelor 
pietonale sau cu 
prioritate pentru 
pietoni. 

Crearea unui areal cu prioritate / 
favorabil persoanelor care se 
deplasează nemotorizat (pietoni şi 
biciclişti), în perimetrul unei 
centralităţi de cartier: Cartier 
Tatarasi - Ciurchi 

Municipiul 
Iasi Idee 1,981,100.00 8,776,273.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
reconfigurarea 
zonelor 
pietonale sau cu 
prioritate pentru 
pietoni. 

Extinderea arealului cu prioritate 
pentru pietoni (şi biciclişti) în Piata 
Independentei integrat cu 
proiectul Parcari colective in zona 
centrala: pe Bdul. Independentei, 
in Piata Independetei 

Municipiul 
Iasi Idee 216,600.00 959,538.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
infrastructurii 
pentru deplasări 
nemotorizate în 
ZMI (pietonal şi 
velo) 

Bicicleta: un mijloc de transport si 
o oportunitate de petrecere a 
timpului liber in Iasi. 

  Idee 112,867 500,000.00 12 luni  Bugetul local, 
Alte surse  

Iasi-
Barnova/Paun/Visan 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Infrastructură velo în zona 
centrală 

Municipiul 
Iasi Idee     2024 - 

2030 
Bugetul local, 
Alte surse  

Se regăsețte și în 
localizarea 
intervențiilor din 
PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Extinderea/ îmbunătățirea 
accesului pietonal și cu bicicleta 
către Zona de agrement Ciric 

Municipiul 
Iasi Idee 801,900.00 3,552,417.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

B+R: Rond CUG II Municipiul 
Iasi Idee 2,600.00 11,518.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 

B+R: Rond Canta Municipiul 
Iasi Idee 2,600.00 11,518.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 

Conform PMUD 



complementare. Bugetul local, 
Alte surse  

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre cartier Nicolina si 
zona 
centrala 

Municipiul 
Iasi Idee 174,000.00 770,820.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre cartier Socola 
Nicolina si 
Zona Industriala Tatarasi Sud 

Municipiul 
Iasi Idee 791,500.00 3,506,345.00 2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre cartier Tatarasi si 
Zona 
Industriala Tatarasi Sud 

Municipiul 
Iasi Idee 129,800.00 575,014.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre cartier Alexandru 
cel Bun si cartier Nicolina 

Municipiul 
Iasi Idee 389,300.00 1,724,599.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre cartier Canta si zona 
centrala 

Municipiul 
Iasi Idee 218,200.00 966,626.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre cartier Socola 
Nicolina si zona centrala 

Municipiul 
Iasi Idee 236,300.00 1,046,809.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre Podu Ros si Zona 
Industriala Tatarasi Sud 

Municipiul 
Iasi Idee 468,600.00 2,075,898.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre cartier Păcurari si 
centru 

Municipiul 
Iasi Idee     2024 - 

2030 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

  

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Extindere piste de biciclete pe Bd 
Tudor Vladimirescu 

Municipiul 
Iasi Idee 70,000.00 310,100.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre cartier Abator si 
Zona Industriala Tatarasi Sud 

Municipiul 
Iasi Idee 236,300.00 1,046,809.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Retea pentru biciclete Campus 
Tudor Vladimirescu 

Municipiul 
Iasi Idee 134,300.00 594,949.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Retea pentru biciclete cartier 
Alexandru cel Bun 

Municipiul 
Iasi Idee 242,000.00 1,072,060.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Retea pentru biciclete cartier 
Tatarasi 

Municipiul 
Iasi Idee 383,600.00 1,699,348.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 

Conform PMUD 



Alte surse  

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Extindere infrastructura pentru 
biciclete in cartier Copou 

Municipiul 
Iasi Idee 41,700.00 184,731.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre cartier Studentesc si 
zona centrala 

Municipiul 
Iasi Idee 64,300.00 284,849.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Extindere infrastructura pentru 
biciclete in cartier Nicolina 

Municipiul 
Iasi Idee 70,000.00 310,100.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Extindere piste pentru biciclete in 
cartier Primaverii 

Municipiul 
Iasi Idee 98,300.00 435,469.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Extindere infrastructura pentru 
biciclete pe soseaua Voinesti 

Municipiul 
Iasi Idee 222,700.00 986,561.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Parcari biciclete in zona parcurilor, 
pentru Universitati/Facultati si 
pentru institutii publice 

Municipiul 
Iasi Idee 21,500.00 95,245.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Extindere parcari biciclete in zona 
pietelor 

Municipiul 
Iasi Idee 3,900.00 17,277.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Extinderea sistemului de inchiriere 
biciclete 

Municipiul 
Iasi Idee 1,067,000.00 4,726,810.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, Alte 
surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Sistem alternativ de mobilitate 
urbană utilizând stații automate 
de închiriere a bicicletelor -  Iași 
VELOCity 

Municipiul 
Iasi 

SF în curs 
de 
elaborare 

3,000,000.00 13,290,000.00 2017-
2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, Alte 
surse 

 Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

B+R: Gara Socola Municipiul 
Iasi Idee 2,600.00 11,518.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

B+R: Piata Virgil Sahleanu Municipiul 
Iasi Idee 2,600.00 11,518.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

B+R: Rond Copou Municipiul 
Iasi Idee 2,600.00 11,518.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

BICISCHOOL Iasi - spatiu 
multifunctional de recreere, sport 
si invatare activa a regulior de 
conduita in trafic pentru tinerii 
biciclisti 

Municipiul 
Iasi Idee 1,000,000.00 4,430,000.00 2030 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

  

 Municipiul 
Iași 

Extinderea 
infrastructurii 
velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Legatura intre Municipiul Iași si 
localitatea Tomesti 

Municipiul 
Iasi Idee 174,000.00 770,820.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Buget 
judeţean, Alte 
surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Accesibilizarea 
infrastructurii de 
transport 

Program multianual de 
accesibilizare a infrastructurii de 
transport din municipiul Iași 

Municipiul 
Iasi Idee       

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

  

2.3. Țesut urban reconectat, diminuând efectul de barieră al râurilor Bahlui și Nicolina și al căii ferate 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare estimată 
(lei) 

Orizont 
de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Program multianual de 
modernizare a strazilor in cartierul 
Galata 

Municipiul 
Iasi Idee 2,708,804 12,000,000.00  2017 - 

2023 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

  

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Program multianual de 
modernizare a strazilor in cartierul 
Bucium 

Municipiul 
Iasi Idee 2,708,804 12,000,000.00  2017 - 

2023 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

porneste de la 
sistematizare și 
elaborare 
documentatii de 
urbanism (PUZ) 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Program multianual de 
modernizare a strazilor in cartierul 
Pacurari (zona locuinte 
individuale) 

Municipiul 
Iasi Idee 2,708,804 12,000,000.00  2017 - 

2023 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

  



 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Imbunatatirea conectivitatii 
cartierelor Alexandru cel Bun - 
Galata: Legatura Centura usoara 
Sud - str. Sarmisegetuza 

Municipiul 
Iasi Idee 3,470,400.00 15,373,872.00 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Reabilitare str. Cicoarei si str. Arh. 
Ioan Berindei (parte a viitoarei 
Centuri Sud pentru trafic usor) 

Municipiul 
Iasi Idee 1,238,100.00 5,484,783.00 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD; 
parte a programului 
de regenerare 
urbană a zonei 
Cicoarei 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Reabilitare str. Fermei Municipiul 
Iasi Idee 599,300.00 2,654,899.00 2016 - 

2023 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Reabilitare str. Trei Fantani 
Municipiul 
Iasi 
CNADNR* 

Idee 1,799,300.00 7,970,899.00 2019 - 
2023 

POR - Axa 
Prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Varianta de ocolire Sud pentru 
traficul usor 

Municipiul 
Iasi Idee 2,442,500.00 10,820,275.00 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Reabilitarea infrastructurii rutiere 
in 
zona industriala a Municipiului Iasi 
Modernizare/reabilitare strada 
Splai Bahlui Mal Drept 

Municipiul 
Iasi Idee 7,622,483 33,767,600 206 - 

2018 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor Reabilitare str. Visan Municipiul 

Iasi Idee 688,600.00 3,050,498.00 2024 - 
2030 

Bugetul local, 
credite IFI, Conform PMUD 



legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Alte surse  

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Imbunatatirea conectivitatii 
cartierelor Aparatorii Patriei - 
Alexandru cel Bun: Legatura noua 
Era Shopping Park - Bdul. Dacia 

Municipiul 
Iasi Idee 8,157,400.00 36,137,282.00 2024 - 

2030 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Modernizare str. Ursulea Municipiul 
Iasi Idee 320,200.00 1,418,486.00 2024 - 

2030 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Imbunatatirea conectivitatii 
cartierelor Alexandru cel Bun - 
Galata: Legatura Cicoarei - 
Alexandru cel Bun (strada 
Sarmisegetuza) 

Municipiul 
Iasi Idee 1,674,600.00 7,418,478.00 2024 - 

2030 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea 
principalelor 
legături rutiere 
din sudul 
Municipiului Iași 

Modernizare str. Paun/ DJ248D 

Municipiul 
Iași; 
Consiliul 
Judetean 
Iași 

Idee 1,374,100.00 6,087,263.00 2024 - 
2030 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
unor legături 
rutiere 
suplimentare 
peste calea 
ferată şi cele 
două râuri. 

Imbunatatirea conectivitatii 
cartierelor Socola - 
Bucium:Reabilitarea pasajului CF 
existent.Reamenajarea denivelata 
a intesectiei Bd. Socola - Bd. 
Poitiers - str. Trei Fantani - Sos. 
Bucium 

MT, 
Municipiul 
Iași 

Idee 12,394,300.00 54,906,749.00 2024 - 
2030 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
unor legături 
rutiere 
suplimentare 
peste calea 
ferată şi cele 
două râuri. 

Supratraversare râu Bahlui în zona 
Cicoarei - Dacia prin 3 poduri de 
beton armat 

Municipiul  
Iași Idee 2,031,603 9,000,000 2017-

2018 Bugetul local 

parte a programului 
de regenerare 
urbană a zonei 
Cicoarei 



 Municipiul 
Iași 

Ameliorarea 
legăturilor 
pietonale şi velo 
peste calea 
ferată şi cele 
două râuri. 

Amenajarea unui pasaj suprateran 
pietonal si pentru biciclete la Gara 
Iasi 

Municipiul 
Iasi Idee 4,086,900.00 18,104,967.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Ameliorarea 
legăturilor 
pietonale şi velo 
peste calea 
ferată şi cele 
două râuri. 

Amenajarea unui pasaj suprateran 
pietonal si pentru biciclete intre 
cartierul Carpati si Piata Nicolina 

Municipiul 
Iasi Idee 1,632,500.00 7,231,975.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Ameliorarea 
legăturilor 
pietonale şi velo 
peste calea 
ferată şi cele 
două râuri. 

Amenajare pasaj suprateran 
pietonal 
si pentru biciclete ACB 

Municipiul 
Iasi Idee 1,225,300.00 5,428,079.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Ameliorarea 
legăturilor 
pietonale şi velo 
peste calea 
ferată şi cele 
două râuri. 

Reabilitarea pasajului pietonal de 
la 
Gara Nicolina 

Municipiul 
Iasi Idee 282,000.00 1,249,260.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

2.4. Sistem de transport public eficient şi atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Iaşi şi a zonei metropolitane 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare estimată 
(lei) 

Orizont 
de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Reabilitare linii de tramvai 
tronson: Bucșinescu – bd. Tudor 
Vladimirescu – calea Chișinăului 

  PT, DALI și 
DTOE 5,049,178.78 22,367,862.00 6 luni 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Iasi - - Bulevardul 
Tudor Vladimirescu 
(de la  intersectia 
Bucșinescu cu 
strada Vasile Lupu, 
Elena Doamna pana 



la Calea 
Chișinăului);; 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Reabilitare Linie tramvai Iaşi - 
Dancu   PT, DALI și 

DTOE 16,534,307.67 73,246,983.00 14 luni 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Iasi - - strada Aurel 
Vlaicu (de la  
intersectia strazilor 
Ion Creanga, 
Fantanilor si Ignat 
pana la strada Sf. 
Ioan); 
- strada Ciurchi (de 
la strada Vasile Lupu 
pana la strada Aurel 
Vlaicu-zona  Pietii 
Doi Baieti); 
- strada Vasile Lupu 
( intre statia de 
tramvai Doi Baieti si 
strada Ciurchi); 
- Pod Aurel Vlaicu si 
pod Chiurchi II; 
- bd. Metalurgiei (de 
la bd. Chimiei până 
la Calea Chişinăului). 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Reabilitare Linie tramvai Pod Sf 
Ioan Rond Dancu   Idee 7,223,476.30 32,000,000.00 20 luni 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Iasi - - strada Calea 
Dacilor (de la  
intersectia cu strada 
Sf. Ioan până la 
Rond Dancu); 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Modernizare linii de tramvai, în 
Municipiul Iași, bd. Virgil 
Săhleanu, porțiunea cuprinsă între 
intersecția cu bd. Metalurgieiși 
rond capăt Zona Industrială 

  PT, DALI și 
DTOE 8,426,679.23 37,330,189.00 12 luni 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Iasi - - strada Calea 
Dacilor (de la  
intersectia cu strada 
Sf. Ioan până la 
Rond Dancu); 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Modernizare linii de tramvai, în 
Municipiul Iași, bd. Țuțora, 
porțiune cuprinsă între Piața Podul 
Roș și intersecție cu bd. Primăverii 

  PT, DALI și 
DTOE 2,322,044.92 10,286,659.00 12 luni 

Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Iasi - bulevardul 
Țuțora, porțiune 
cuprinsă între Piața 
Podul Roș și 



intersecție cu bd. 
Primăverii. 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Reabilitarea infrastructurii de 
tramvai in municipiul Iasi 
Reorganizarea circulatiei pe Bdul 
Tudor Vladimirescu 

Municipiul 
Iasi Idee 10,138,076 44,911,677 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Reabilitarea infrastructurii de 
tramvai Iasi - Dancu 

Municipiul 
Iasi Idee 10,919,400.00 48,372,942.00 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Reabilitarea infrastructurii de 
tramvai in 
municipiul Iasi 

Municipiul 
Iasi Idee 8,594,250 38,072,528 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Extindere infrastructura de 
tramvai in nordul 
cartierului Nicolina pentru 
imbunatatirea 
accesibilitatii cu transportul public 

Municipiul 
Iasi Idee 5,800,500.00 25,696,215.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Extindere transport public electric 
către 
Aeroportul Iași. Studiu de 
fezabilitate 

Consiliul 
Județean Iași Idee 200,000.00 886,000.00 2016 - 

2018 
Bugetul local, 
Alte surse Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Imbunatatirea conectivitatii retelei 
de transport public si a cartierelor 
Pacurari - Alexandru cel Bun: 
Pasaj rutier si cu linie de tramvai 
intre str. Canta - str. Stramosilor 

Municipiul 
Iasi Idee 14,068,000.00 62,321,240.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Extinderea liniei de tramvai in 
zona de vest 
a municipiului Iasi in vederea 
sporirii 
accesibilitatii municipiului cu zona 
comerciala vest si cu comuna 
Valea Lupului 

Municipiul 
Iasi Idee 12,495,300.00 55,354,179.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Sporirea accesibilitatii cu 
transportul public 
a cartierului si Garii Socola 

Municipiul 
Iasi Idee 7,998,800.00 35,434,684.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public. 

Amenajare infrastructura de 
tramvai intre 
Cartierul Socola si Zona Industriala 

Municipiul 
Iasi Idee 5,001,100.00 22,154,873.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Extinderea şi 
modernizarea 
liniilor de 
transport public 

Strategie pentru extinderea 
transportului public în ZMI si 
corelarea cu transportul judetean 

Municipiul  
Iași, ADI ZMI Idee 150,000 664,500 2017-

2018 
Bugetul local, 
Alte surse  



 Municipiul 
Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

Extinderea si modernizarea 
depourilor din 
municipiul Iasi 

Municipiul 
Iasi Idee 10,635,000.00 47,113,050.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

Innoirea parcului de vehicule 
destinat 
transportului public pe sine (20)  
(Etapa I) 

Municipiul 
Iasi Idee 32,001,000.00 141,764,430.00 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, credite 
IFI, Alte surse 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

Innoirea parcului de vehicule 
destinat 
transportului public pe sine (15) 
(Etapa II) 

Municipiul 
Iasi Idee 24,001,000.00 106,324,430.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, credite 
IFI, Alte surse 

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

Innoirea parcului de vehicule 
destinat 
transportului public pe sine (15) 
(Etapa III) 

Municipiul 
Iasi Idee 24,001,000.00 106,324,430.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

Innoirea parcului de vehicule 
destinat 
transportului public (30)  
(Etapa I) 

Municipiul 
Iasi Idee 6,001,000.00 26,584,430.00 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

Innoirea parcului de vehicule 
destinat 
transportului public (25) 
(Etapa II) 

Municipiul 
Iasi Idee 5,001,100.00 22,154,873.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

Innoirea parcului de vehicule 
destinat 
transportului public (25) 
(Etapa III) 

Municipiul 
Iasi Idee 5,001,100.00 22,154,873.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

Modernizare depou tramvaie - 
Dacia   Idee 9,029,345.37 40,000,000.00 36 de 

luni 
Buget local, 
Alte surse 

Iasi - strada 
Stramoșilor  

 
proiect la 
nivel 
metropolitan 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

Sistem ecologic de transport 
metropolitan (achiziție și 
reabilitare tramvaie) 

  Idee 20,316,027.09 90,000,000.00 24 de 
luni 

Buget local, 
Alte surse ZMI 

 
proiect la 
nivel 
metropolitan 

Modernizarea şi 
extinderea 
parcului auto, a 
materialului 
rulant şi a 
dotărilor 
aferente. 

MODERNIZAREA ȘI INTEGRAREA 
SISTEMULUI DE TRANSPORT 
METROPOLITAN ÎN VEDEREA 
PUNERII ÎN VALOARE A 
PATRIMONIULUI ANTROPIC DIN 
ZONA METROPOLITANĂ IAȘI 

Universitatea 
„Alexandru 
Ioan Cuza”  

Idee 150,000.00 664,500.00 2015-
2030 

Buget local, 
Alte surse ZMI 

 Municipiul 
Iași 

Prioritizarea 
transportului 
public folosind 

Strategie privind prioritizarea 
transportului public cu autobuzul 
si de implementare a benzilor 

Municipiul 
Iasi Idee 698,800.00 3,095,684.00 2024 - 

2030 
Buget local, 
Alte surse 

Conform PMUD, Str. 
Sf. Lazar 



benzi dedicate. dedicate  

 Municipiul 
Iași 

Prioritizarea 
transportului 
public folosind 
benzi dedicate. 

Strategie privind prioritiozarea 
transportului public cu autobuzul 
si de implementare a benzilor 
dedicate 

Municipiul 
Iasi Idee 290,100.00 1,285,143.00 2024 - 

2030 
Buget local, 
Alte surse 

Conform PMUD, bd. 
Tudor Vladimirescu 

 Municipiul 
Iași 

Prioritizarea 
transportului 
public folosind 
benzi dedicate. 

Smart city (inclusiv sistem de 
prioritizarea transportului public)   Idee 2,257,336.34 10,000,000.00 36 luni Buget local, 

Alte surse Iaşi 

 Municipiul 
Iași 

Prioritizarea 
transportului 
public folosind 
benzi dedicate. 

Reorganizarea circulatiei pe bd. 
Independentei și implementarea 
benzilor dedicate pentru autobuze 

Municipiul 
Iasi Idee 789,400.00 3,497,042.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Prioritizarea 
transportului 
public folosind 
benzi dedicate. 

Strategie de implementare a 
liniilor dedicate 
transportului public pe sine 
(tramvai)  

Municipiul 
Iasi Idee 476,500 2,110,895.00 2019-

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD, 
Dacia și Alexandru 
cel Bun 

 Municipiul 
Iași 

Prioritizarea 
transportului 
public folosind 
benzi dedicate. 

Strategie de implementare a 
liniilor dedicate 
transportului public pe sine 
(tramvai) 

Municipiul 
Iasi Idee 907,100.00 4,018,453.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD, 
Strada Palat și 
Anastasie Panu 

 Municipiul 
Iași 

Prioritizarea 
transportului 
public folosind 
benzi dedicate. 

Strategie de implementare a 
liniilor dedicate 
transportului public pe sine 
(tramvai) 

Municipiul 
Iasi Idee 3,361,900.00 14,893,217.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, Alte 
surse  

Conform PMUD, 
Strazile: Copou, 
Nicolae Iorga, 
Silvestru, Moara de 
Foc, Canta, 
Dudescu, Vasile 
Lupu, Metalurgiei 

 Municipiul 
Iași 

Prioritizarea 
transportului 
public folosind 
benzi dedicate. 

Reorganizarea circulatiei etapa 1 Municipiul 
Iasi Idee 1,043,900.00 4,624,477.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 

Conform PMUD 



PPP, Alte 
surse  

 Municipiul 
Iași 

Prioritizarea 
transportului 
public folosind 
benzi dedicate. 

Reorganizarea circulatiei etapa 2 Municipiul 
Iasi Idee 1,440,300.00 6,380,529.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, Alte 
surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
staţiilor de 
transport public 
ca puncte sau 
noduri 
intermodale. 

Modernizarea statiilor de 
transport public ca 
puncte intermodale principale 
(Etapa I) 

Municipiul 
Iasi Idee 1,440,100.00 6,379,643.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, Alte 
surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
staţiilor de 
transport public 
ca puncte sau 
noduri 
intermodale. 

Modernizarea statiilor de 
transport public 
ca puncte intermodale principale 
(Etapa II) 

Municipiul 
Iasi Idee 221,500.00 981,245.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, Alte 
surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
staţiilor de 
transport public 
ca puncte sau 
noduri 
intermodale. 

Modernizarea statiilor de 
transport public 

Municipiul 
Iasi Idee 2,822,000.00 12,501,460.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
staţiilor de 
transport public 
ca puncte sau 
noduri 
intermodale. 

Centru Intermodal de Transport 
Iasi "CITI" 

Municipiul 
Iasi Idee 22,159,400.00 98,166,142.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 

Conform PMUD 



Alte surse  

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
staţiilor de 
transport public 
ca puncte sau 
noduri 
intermodale. 

„CENTRUL INTERMODAL DE 
TRANSPORT AUTOGARA IASI”   DTAC, 

DTOE  21,170,712.05 93,786,254.40 3 ani 

Bugetul local 
și/sau 
împrumuturi 
bancare. 

Iasi - Splai Bahlui 
Mal Drept, nr.32 

 
proiect la 
nivel 
metropolitan 

Optimizarea 
sistemului de 
tarifare şi 
informare 
aferent 
transportului 
public local. 

Sistem de managementul 
transportului public 
si e-ticketing 

Municipiul 
Iasi Idee 1,812,100.00 8,027,603.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 
proiect la 
nivel 
metropolitan 

Optimizarea 
sistemului de 
tarifare şi 
informare 
aferent 
transportului 
public local. 

Sistem e-ticketing pentru 
imbunatatirea mobilitatii in zona 
metropolitana Iasi 

  Idee 4,063,205.42 18,000,000.00 2030 Bugetul local, 
Alte surse  

dubleaza proiectul 
anterior; de 
eliminat/ integrat 

 
proiect la 
nivel 
metropolitan 

Optimizarea 
sistemului de 
tarifare şi 
informare 
aferent 
transportului 
public local. 

Hartă interactivă şi planificator de 
rute pentru transportul public în 
Iaşi şi ZMI 

 Municipiul  
Iași, ADI ZMI Idee 15,000.00 66,450.00  2019 - 

2023 
Buget local, 
Alte surse   

 
proiect la 
nivel 
metropolitan 

Optimizarea 
sistemului de 
tarifare şi 
informare 
aferent 
transportului 
public local. 

Panouri de informare cu harta 
transportului public şi orarul în 
toate staţiile de transport public 

  Idee 2,000,000.00 8,860,000.00   Buget local, 
Alte surse   



 
proiect la 
nivel 
metropolitan 

Managementul 
eficient al 
transportului 
public local 

Înfiinţarea unei Asociații de 
Transport Public  

Municipiul 
Iași, ADI ZMI Idee 1,000,000.00 4,430,000.00 2016 - 

2018 
Buget local, 
Alte surse Conform PMUD 

 
proiect la 
nivel 
metropolitan 

Managementul 
eficient al 
transportului 
public local 

Reorganizarea Regia Autonomă ca 
o societate comercială și semnarea 
unui contract de servicii publice, în 
conformitate cu Regulamentul 
1370/2007 

Municipiul 
Iasi Idee      2017 - 

2019 
Buget local, 
Alte surse Conform PMUD 

 
proiect la 
nivel 
metropolitan 

Managementul 
eficient al 
transportului 
public local 

Stabilirea unei entități dedicate 
gestionării transportului public 
integrat prin înfiinţarea unei 
Asociații de Transport Public  

Municipiul 
Iași, ADI ZMI Idee corelat cu 

proiectul 42    2017 - 
2019 

Buget local, 
Alte surse Conform PMUD 

2.5. Gestiune eficientă a mobilităţii în vederea simplificării deplasărilor în Iaşi şi ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare estimată 
(lei) 

Orizont 
de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
sistemului de 
management al 
traficului. 

Extinderea sistemului de 
management 
al traficului. Includerea 
componentei 
de prioritizare a transportului 
public 
local 

Municipiul 
Iasi Idee 416,000.00 1,842,880.00 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
sistemului de 
management al 
traficului. 

Extinderea sistemului de 
management 
al traficului prin integrarea de noi 
intersectii semaforizate cu 
functionare 
in regim adaptiv si sistem de 
comunicatii - faza 2 

Municipiul 
Iasi Idee 2,329,000.00 10,317,470.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
sistemului de 
management al 
traficului. 

Extinderea sistemului de 
management 
al traficului prin integrarea de noi 
intersectii semaforizate cu 
functionare 
in regim adaptiv si sistem de 
comunicatii 

Municipiul 
Iasi Idee 4,794,300.00 21,238,749.00 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
sistemului de 
management al 
traficului. 

Înființarea unei unități de 
management al traficului  

Municipiul 
Iasi   500,000.00 2,215,000.00 2016 - 

2018 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Dezvoltarea 
sistemului de 
management al 
traficului. 

Integrarea managementului 
parcarilor 

Municipiul 
Iasi Idee 2,347,300.00 10,398,539.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Conturarea unei 
politici de 
parcare. 

Integrarea managementului 
parcarilor 

Municipiul 
Iasi Idee 2,347,300 10,398,539 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
PPP, 
credite IFI, 
Alte surse 

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea de 
parcaje 
rezidenţiale în 
principalele 
cartiere de 
locuinţe 
colective. 

Parcari/ garaje colective in cartiere 
(rezidentiale): 
Tatarasi (4 locatii) 

Municipiul 
Iasi Idee 5,745,200.00 25,451,236.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea de 
parcaje 
rezidenţiale în 

Parcari/ garaje colective in cartiere 
(rezidentiale): 
Alexandru cel Bun (1 locatie) 

Municipiul 
Iasi Idee 2,875,100.00 12,736,693.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 



principalele 
cartiere de 
locuinţe 
colective. 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea de 
parcaje 
rezidenţiale în 
principalele 
cartiere de 
locuinţe 
colective. 

Parcari/ garaje colective in cartiere 
(rezidentiale): 
Galata - Mircea cel Batran (2 
locatii) 

Municipiul 
Iasi Idee 5,745,200.00 25,451,236.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea de 
parcaje 
rezidenţiale în 
principalele 
cartiere de 
locuinţe 
colective. 

Parcari/ garaje colective in cartiere 
(rezidentiale): 
Nicolina CUG - Inculet (1 locatie) 

Municipiul 
Iasi Idee 2,875,100.00 12,736,693.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea de 
parcaje 
rezidenţiale în 
principalele 
cartiere de 
locuinţe 
colective. 

Parcari/ garaje colective in cartiere 
(rezidentiale): 
Octav Bancila (1 locatie) 

Municipiul 
Iasi Idee 3,257,800.00 14,432,054.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea de 
parcaje 
rezidenţiale în 
principalele 
cartiere de 
locuinţe 
colective. 

Parcari/ garaje colective in cartiere 
(rezidentiale): 
Nicolina - Podu de Piatra (1 
locatie) 

Municipiul 
Iasi Idee 1,153,000.00 5,107,790.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea de 
parcaje 
rezidenţiale în 
principalele 
cartiere de 
locuinţe 
colective. 

Parcari/ garaje colective in cartiere 
(rezidentiale): 
Galata - Salciilor (2 locatii) 

Municipiul 
Iasi Idee 6,127,900.00 27,146,597.00 2024 - 

2030 
Buget local 
PPP Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Amenajarea de 
parcaje 
rezidenţiale în 
principalele 
cartiere de 
locuinţe 
colective. 

Parcari/ garaje colective in cartiere 
(rezidentiale): 
Nicolina CUG - Nicolina 2 (1 
locatie) 

Municipiul 
Iasi Idee 5,745,200.00 25,451,236.00 2024 - 

2030 
Buget local 
PPP Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
unor parcări 
colective care să 
deservească 
zona centrală. 

Parcari colective in zona centrala: 
pe str. Barboi 

Municipiul 
Iasi Idee 3,194,000.00 14,149,420.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
unor parcări 
colective care să 
deservească 
zona centrală. 

Parcari colective in zona centrala: 
zona Palatului de Justitie, pe str. 
Elena 
Doamna/ str. Pantelimon 

Municipiul 
Iasi Idee 3,171,900.00 14,051,517.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
unor parcări 
colective care să 
deservească 
zona centrală. 

Parcari colective in zona centrala: 
zona intersectiei dintre str. Sfantul 
Lazar si str. Smardan 

Municipiul 
Iasi Idee 5,573,100.00 24,688,833.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
unor parcări 
colective care să 
deservească 
zona centrală. 

Parcari colective in zona centrala: 
zona intersectiei dintre str. 
Costache 
Negruzzi, str. G.M. Cantacuzino 

Municipiul 
Iasi Idee 4,079,800.00 18,073,514.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
unor parcări 
colective care să 
deservească 
zona centrală. 

Parcari colective in zona centrala: 
cu acces din str. Colonel Langa 

Municipiul 
Iasi Idee 5,573,100.00 24,688,833.00 2019 - 

2023 
Buget local, 
PPP, alte surse Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Amenajarea 
unor parcări 
colective care să 
deservească 
zona centrală. 

Parcari colective in zona centrala: 
pe Bdul. Independentei, in Piata 
Independetei 

Municipiul 
Iasi Idee 14,887,000.00 65,949,410.00 2024 - 

2030 
Buget local 
PPP Conform PMUD 



 Municipiul 
Iași 

Conturarea unei 
reţele de parcări 
de transfer 
(P&R). 

Amenajare P+R la zona Rond CUG 
II 

Municipiul 
Iasi Idee 179,400.00 794,742.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Conturarea unei 
reţele de parcări 
de transfer 
(P&R). 

Amenajare P+R la 
Rond Canta/ Rond Dacia 

Municipiul 
Iasi Idee 97,700.00 432,811.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Conturarea unei 
reţele de parcări 
de transfer 
(P&R). 

Amenajare P+R in zona Pietei 
Virgil 
Sahleanu 

Municipiul 
Iasi Idee 102,500.00 454,075.00 2019 - 

2023 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Conturarea unei 
reţele de parcări 
de transfer 
(P&R). 

Amenajare P+R la Gara Socola/ 
Bdul. 
Socola 

Municipiul 
Iasi Idee 102,500.00 454,075.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 Municipiul 
Iași 

Conturarea unei 
reţele de parcări 
de transfer 
(P&R). 

Amenajare P+R la Rond Copou Municipiul 
Iasi Idee 60,400.00 267,572.00 2024 - 

2030 

POR - Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiții 4.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Conform PMUD 

 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele de locuințe din Zona Metropolitană Iaşi 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
urbană a 
cartierelor 
prin 
reconfigurare 
spațiului 
public 

Proiect complex de 
reconfigurare a spaţiilor 
interstiţiale din cartierul 
Tătăraşi 

Municipiul Iași Idee 2,257,336.34 10,000,000.00 2023 - 2030 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.3, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
urbană a 
cartierelor 
prin 
reconfigurare 
spațiului 
public 

Proiect complex de 
reconfigurare a spaţiilor 
interstiţiale din cartierul 
Dacia 

Municipiul Iași Idee 2,257,336.34 10,000,000.00 2023 - 2030 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.3, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
urbană a 
cartierelor 
prin 
reconfigurare 
spațiului 
public 

Proiect complex de 
reconfigurare a spaţiilor 
interstiţiale din cartierul 
Mircea cel Bătrân 

Municipiul Iași Idee 2,257,336.34 10,000,000.00 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.3, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
urbană a 
cartierelor 
prin 
reconfigurare 
spațiului 
public 

Proiect complex de 
reconfigurare a spaţiilor 
interstiţiale din cartierul 
Nicolina 

Municipiul Iași Idee 2,257,336.34 10,000,000.00 2023 - 2030 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.3, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
urbană a 
cartierelor 
prin 
reconfigurare 
spațiului 
public 

Proiect complex de 
reconfigurare a spaţiilor 
interstiţiale din cartierul 
Cantemir 

Municipiul Iași Idee 2,257,336.34 10,000,000.00 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.3, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi 



 Municipiul Iași 

Revitalizarea și 
extinderea 
sistemului de 
spaţii publice 
cu rol 
comunita 

Oază de verdeaţă din 
cartierul nostru - Program 
comunitar de revitalizare a 
spaţiilor publice 
abandonate/ degradate de 
mici dimensiuni 

Municipiul 
Iași, parteneri 
ONG 

Idee 4,000,000 17,720,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 
Alte surse 

Iaşi 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
urbană a 
cartierelor 
prin 
reconfigurare 
spațiului 
public 

Reabilitare zona Frumoasa Municipiul Iași Idee 2,257,336.34 10,000,000.00 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.3, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iasi - cartierul 
Frumoasa 

 Municipiul Iaşi 

Revitalizarea și 
extinderea 
sistemului de 
spaţii publice 
cu rol 
comunita 

Amenajare spaţiu viran din 
Zona Dacia,  într-o zona de 
parc-picnic şi spaţiu de 
joacă 

Municipiul Iaşi Idee 100,000.00 443,000.00 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 
Alte surse 

  

 Municipiul Iaşi 

Revitalizarea și 
extinderea 
sistemului de 
spaţii publice 
cu rol 
comunita 

Amenajare spaţiu viran 
dintre strada Pădurii şi 
bulevarul Tudor 
Vladimirescu într-o zona 
verde cu teren de sport de 
mici dimensiuni 

Municipiul Iaşi Idee 150,000.00 664,500.00 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 
Alte surse 

  

 Municipiul Iaşi 

Revitalizarea și 
extinderea 
sistemului de 
spaţii publice 
cu rol 
comunita 

Extindere parc de joacă din 
zona Frumoasa Municipiul Iaşi Idee 50,000.00 221,500.00 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 
Alte surse 

  

 Municipiul Iaşi 

Revitalizarea și 
extinderea 
sistemului de 
spaţii publice 
cu rol 
comunita 

Construire parc de joaca şi 
zona de spatii verzi între 
blocurile din cartierul Tudor 
Vladimirescu  

Municipiul Iaşi Idee 70,000.00 310,100.00 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 
Alte surse 

  

 Municipiul Iaşi 
Revitalizarea și 
extinderea 
sistemului de 

Program pentru 
amenajarea de dotări 
sportive de mici dimensiuni 

Municipiul Iaşi Idee 1,000,000 4,430,000 2018-2023 
POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 

 



spaţii publice 
cu rol 
comunita 

în cartierele rezidenţiale investiţii 4,2, 
Bugetul local, 
Alte surse 

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Creşa – o şansa pentru 
copii, un serviciu social 
pentru părinţi 

  Idee 1,128,668.17 5,000,000.00 2017 - 2023 
(36 luni)  

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.4, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Crearea a 5 creşe 
ca instituții de 
sine stătătoare 
sau anexe pe 
lângă grădinițe, 
amplasate în 
diferite cartiere 
ale municipiului  

 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Extindere Gradinita cu 
Program Normal nr.14 Iasi 

 Municipiul 
Iași PT 361,174 1,600,000.00 2017 - 2018 

(10 luni)  

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.4, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iasi - str. Canta 
nr. 4 

 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Construire grădiniţă   Idee 451,467.27 2,000,000.00 2017 - 2020 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.4, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi - Cartier 
Copou 

 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Construirea a 5 săli de sport 
moderne la unități de 
învățământ preuniversitar  
din Muncipiul Iaşi 

 Municipiul 
Iași   7,900,677.20 35,000,000.00 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea de 
investiţii 10.1,  
CNI S.A. -  
Subprogramul 
Săli de sport, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  



 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Construire grădiniţă şi 
şcoală  în Cartierul Dacia 

 Municipiul 
Iași Idee 1,354,402 6,000,000.00 2017 - 2020 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea de 
investiţii 10.1, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi - Cartier 
Dacia 

 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Construire grădiniţă şi 
şcoală în Cartierul Galata 

 Municipiul 
Iași Idee 1,354,402 6,000,000.00 2017 - 2020 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea de 
investiţii 10.1, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi - Cartier 
Galata 

 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Construire grădiniţă în zona 
CUG 

 Municipiul 
Iași Idee 451,467 2,000,000.00 2017 - 2020 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.4, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi - Cartier CUG 

 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Construire grădiniţă şi 
şcoală în Cartierul Bucium 

 Municipiul 
Iași Idee 1,354,402 6,000,000.00 2017 - 2020 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea de 
investiţii 10.1, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi - Cartier 
Bucium 

 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Construire şcoală zona 
Cicoarei Municipiul Iași Idee 1,500,000 6,645,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.3, 
POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
bugetul local, 
alte surse 

parte a 
programului de 
regenerare 
urbană a zonei 
Cicoarei 



 Municipiul Iași 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii 
de învățământ 
preuniversitar 

Construire grădiniţă zona 
Cicoarei Municipiul Iași Idee 500,000 2,215,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.3, 
POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
bugetul local, 
alte surse 

parte a 
programului de 
regenerare 
urbană a zonei 
Cicoarei 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Creșa nr. 24 – 
Năzdrăvanii veseli     Municipiul Iași Idee 18,058.69 80,000.00 2017 - 2023 (4 

luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iasi - str. Argeș 
nr. 5 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Creșa nr. 25 – 
Steluța fermecată  Municipiul Iași Idee 31,602.71 140,000.00 2017 - 2023 (5 

luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iasi - str. Canta 
nr. 3 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Școala 
Kogălniceanu Municipiul Iași PT, DDE 2,257,336.34 10,000,000.00 2017 - 2019 

(24 luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea de 
investiţii 10.1, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - str. Lascăr 
Catargi, nr. 28 



 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Creșa nr.  19 – 
Piticot  Municipiul Iași Idee 22,573.36 100,000.00 2017 - 2023 (4 

luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iasi - str. 
Minervei nr. 1 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Creșa nr. 15 – 
Fluturașii veseli    Municipiul Iași Idee 18,058.69 80,000.00 2017 - 2023 (4 

luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iasi - str. Mircea 
cel Bătrân nr. 16 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Școala B. P. 
Hașdeu - corp C Municipiul Iași Idee 5,000,000.00 22,150,000.00 2017 - 2023  

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iaşi 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare  Creșa nr. 6  –  
Clopoțelul magic       Municipiul Iași Idee 18,058.69 80,000.00 2017 - 2023 (4 

luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iași - Aleea 
Decebal nr. 10 



 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Creșa nr. 10 -  
Piticii năzdrăvani   Municipiul Iași Idee 29,345.37 130,000.00 2017 - 2023 (5 

luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iași - str. Decebal 
nr 25 bis 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare și extindere 
Creșa nr, 1 Municipiul Iași Idee    

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Creșa nr.  9  – 
Voiniceii      

Municipiul Iași 

Idee 18,059 80,000.00 2017 - 2023 (4 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iași - str. 
Mușatini nr. 33 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Modernizare Creșa nr. 2 -  
Curcubeul veseliei  

Municipiul Iași 

Idee 24,831 110,000.00 2017 - 2023 (4 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iași - str. Nicolina 
nr. 2 



 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Creșa nr. 8 – 
Poienița însorită 

Municipiul Iași 

Idee 31,602.71 140,000.00 2017 - 2023 (5 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iași - str. Stejar 
nr. 27 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Creșa nr. 14 – 
Primii pași   

Municipiul Iași 

Idee 18,058.69 80,000.00 2017 - 2023 (4 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iași - str. Toma 
Cozma nr. 5A,  

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

GRADINIȚA CU PROGRAM 
NORMAL NR. 16 IAȘI   PT 1,229,538.60 5,446,856.00 2017 - 2019 

(24 luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.4, 
POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 
alte surse 

Iaşi - Strada 
Macazului nr. 16 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

normal nr. 1 

Municipiul Iaşi Idee 35,000 155,050 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

 



alte surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

normal nr.  7 

Municipiul Iaşi Idee 35,000 155,050 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

normal nr. 15 

Municipiul Iaşi Idee 35,000 155,050 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

normal nr.  17 

Municipiul Iaşi Idee 35,000 155,050 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 



 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

normal nr.  23 

Municipiul Iaşi Idee 35,000 155,050 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 
prelungit nr. 23 "CUV. 

PARASCHEVA 

Municipiul Iaşi Idee 31,603 140,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 1 

Municipiul Iaşi Idee 455,982 2,020,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit "Sf. Sava" Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 47,630 211,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 

 



Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 2 

Municipiul Iaşi Idee 35,000 155,050 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 3 

Municipiul Iaşi Idee 45,147 200,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 4 

Municipiul Iaşi Idee 21,558 95,500 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 



 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 8 

Municipiul Iaşi Idee 15,801 70,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 10 

Municipiul Iaşi Idee 35,000 155,750 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 12 

Municipiul Iaşi Idee 35,000 155,750 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 13 

Municipiul Iaşi Idee 142,212 630,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 

 



Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 20 

Municipiul Iaşi Idee 80,813 358,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 21 

Municipiul Iaşi Idee 30,023 133,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 22 

Municipiul Iaşi Idee 10,384 46,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 



 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 25 

Municipiul Iaşi Idee 56,433 250,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 26 

Municipiul Iaşi Idee 87,133 386,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 29 

Municipiul Iaşi Idee 182,844 810,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit  "I CREANGA" nr. 
15 

Municipiul Iaşi Idee 40,000 177,200 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 

 



Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 28 

Municipiul Iaşi Idee 40,000 177,200 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.4, 

POR -  Axa 
Prioritară 10 - 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 
bugetul local, 

alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Scoala primara Carol I Iasi 

Municipiul Iaşi Idee 22,573 100,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Colegiu National Costache 

Negruzzi 

Municipiul Iaşi Idee 581,716 2,577,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 



 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială 

"I.Creanga" ptr. Sc"Petru 
Poni", Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 465,011 2,060,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială "Ionel 

Teodoreanu", Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 101,580 450,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială "Nicolae 

Iorga", Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 120,000 531,600 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

 



surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială "Ștefan 

Bârsănescu", Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 160,948 713,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială "Titu 

Maiorescu", Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 71,106 315,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială 

"Veronica Micle", Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 45,147 200,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

 



Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială " A. 

Russo", Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 203,160 900,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială 

Alexandru cel Bun, Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 451,467 2,000,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială 

Alexandru Vlahuţă Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 135,440 600,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 

 



Bugetul local, 
Fonduri 

proprii, Alte 
surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială Bogdan 

Petriceicu Haşdeu Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 1,581,038 7,004,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială Carmen 

Sylva Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 120,000 531,600 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială Dimitrie 

Sturdza Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 213,995 948,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 

 



investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială Elena 

Cuza Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 299,097 1,325,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială George 

Cosbuc Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 22,348 99,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială 

Gheorghe I. Brătianu Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 79,007 350,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

 



Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială Ion Ghica 

Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 11,287 50,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială Ion 

Neculce Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 110,609 490,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială Ion 

Simionescu Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 120,000 534,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 

 



Prioritară 3- 
Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială Ionel 

Teodreanu Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 120,000 531,600 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială Mihai 

Codreanu Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 5,891,648 26,100,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială 

"Gheorghe I. Brătianu", Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 200,000 886,000 2017 - 2023 
POR -  Axa 

Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

 



preuniversitar POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 Municipiul Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare/ modernizare 
Școala Gimnazială "Ion 

Neculce", Iaşi 

Municipiul Iaşi Idee 200,000 886,000 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioritatea de 
investiţii 10.1, 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 

Prioritatea de 
investiţii 3.1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

 

3.3. Servicii de asistenţă socială diversificate, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Municipiul Iaşi şi din Zona Metropolitană Iaşi. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
spaţii locative 
pentru 
persoanele din 
categorii 
vulnerabile 

Centrul rezidenţial pentru 
persoane traficate din 
municipiului Iaşi 

  Idee 347,629.80 1,540,000.00 2017 - 2023 
(36 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9.1, 
POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 

* dacă se 
constituie CLLD 



surse  

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
spaţii locative 
pentru 
persoanele din 
categorii 
vulnerabile 

Reabilitare si amenajare 
cladiri având destinatia de 
locuinte sociale 

 Municipiul 
Iași Idee 30,613,790.74 135,619,092.98 2017 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.3 , 
POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9,1, 
Bugetul local,  
Alte surse 

* dacă se 
constituie CLLD 

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Centru de zi pentru 30 de 
copii ai străzii provenind 
din familii aflate în 
adăposturile de noapte ale 
primariei municipiului Iaşi 

 Municipiul 
Iași Idee 297,968.40 1,320,000.00 2017 - 2023 

(36 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9.1, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

* dacă se 
constituie CLLD 

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Șanse egale pentru 
preșcolari (SEP)   Idee 225,733.63 1,000,000.00 2017 - 2023 

(18 luni) 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Sprijin educațional integrat 
pentru copii       Idee 112,866.82 500,000.00 2017 - 2023 

(36 luni) 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi - Bdul Socola, 
Nr. 117 



 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Sanse egale pentru copii . 
Centrul de terapie vizual - 
auditivă 

  Idee 62,000.00 274,660.00 2017 - 2023 (9 
luni) 

POR - Axa 
Prioritară 8 - 
Prioritatea de 
investiții 8.1, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi - Liceul 
Tehnologic 
Special Vasile 
Pavelcu 

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Centrul Regional pentru 
Reabilitarea Copiilor și 
Tinerilor cu Dizabilități, 
“Steaua sperantei”, Iași 

Fundația Star 
of Hope 
Romania 

În derulare 1,422,121.90 6,300,000.00 nedeterminat 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

12 LUNI = 629 
500 LEI; 10 ANI = 
6 295 000 LEI 

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Centru diagnoză și 
intervenție timpurie 

Fundația Star 
of Hope 
Romania 

în stadiul de 
SF 800,000.00 3,544,000.00 2017 - 2019 

(24 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 8 - 
Prioritatea de 
investiții 8.1,  
Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 4.1, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Centru respiro pentru 
părinții care au copii și 
tineri cu dizabilități 

Fundația Star 
of Hope 
Romania 

Idee 1,300,000.00 5,759,000.00 2017 - 2023 
(24 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9.1, 
POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 

* dacă se 
constituie CLLD 



proprii, Alte 
surse  

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Centru Comunitar de 
Resurse pentru familiile 
care au copii cu dizabilități 

Fundația Star 
of Hope 
Romania 

Idee 650,000.00 2,879,500.00 2017 - 2023 
(24 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9.1, 
POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

* dacă se 
constituie CLLD 

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Înființarea unei instituții de 
învățământ pentru elevii cu 

cerințe educaționale 
speciale complexe, cu clase 

integrative și separate 

Municipiul 
Iaşi, parteneri 

ONG 
Idee 3,000,000 13,290,000 2019-2023 

Bugetul local, 
bugetul 

județean, alte 
surse 

 

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Centru de consiliere psiho-
sociala si educationala 
pentru copii si tineri, Iasi 

Fundația 
World Vision 
Romania 

Idee 500,000.00 2,215,000.00 2017 - 2023 
(36 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9.1, 
POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

* dacă se 
constituie CLLD 



 proiect regional/ 
județean 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
copilului și/sau 
familiei 

Servicii integrate de 
asistenta psihosociala si de 
ocupare pentru persoane 
din grupuri vulnerabile, 
inclusiv tineri NEETs 

ADV România idee 3,000,000.00 13,290,000.00 2017 - 2023 
(36 luni) 

MMFPSPV,  
POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9.1, 
POCU - Axa 
prioritara 2,  
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

* dacă se 
constituie CLLD 

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
pentru 
persoanele 
varstnice 

Încurajarea participării 
sociale, implicării civice a 
persoanelor vârstnice din 
municipiul Iaşi 

Direcţia de 
Asistenţă 
Comunitară 
Iaşi 

Idee 100,000.00 443,000.00 2017 - 2023 
(12 luni) 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

 proiect la nivelul 
ZMI 

Asigurarea de 
servicii sociale 
pentru 
persoanele 
varstnice 

Proiect de informare a 
populaţiei cu privire la 
procesul şi beneficiile 
proiectelor de îmbătrânire 
activă şi designul 
colaborativ al serviciilor 
oferite prin consultarea 
seniorilor pentru alegerea 
activităţilor preferate 

  Idee 112,866.82 500,000.00 2017 - 2020 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

 Municipiul Iași 
Asigurarea de 
servicii sociale 
în comunitate 

MASURI INTEGRATE 
PENTRU O SOCIETATE 
INCLUZIVA 

  Idee 5,324,685.14 23,588,355.19 2017 - 2023 

POR - Axa 
Prioritară 8 - 
Prioritatea de 
investiții 8.1, 
POCU - Axa 
prioritara 4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  



 Municipiul Iași 
Asigurarea de 
servicii sociale 
în comunitate 

Proiect integrat de 
regenerare urbană şi 

socială în zona Cicoarei 
(dotari socio-culturale, mică 

infrastructură edilitară, 
spații publice) 

Municipiul Iaşi Idee 4,000,000 17,720,000 2018 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.3 , 

POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9,1, 
Bugetul local,  

Alte surse 

parte a 
programului de 

regenerare 
urbană a zonei 
Cicoarei;  *dacă 

se constituie 
CLLD 

 Municipiul Iași 
Asigurarea de 
servicii sociale 
în comunitate 

Centru de educare sportivă 
pentru persoanele 

defavorizate din zona 
Cicoarei 

Municipiul Iaşi Idee 2,450,000 10,853,500 2019 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.3 , 

POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9,1, 
Bugetul local,  

Alte surse 

parte a 
programului de 

regenerare 
urbană a zonei 
Cicoarei;  *dacă 

se constituie 
CLLD 

 Municipiul Iași 
Asigurarea de 
servicii sociale 
în comunitate 

Complex medico social în 
zona Cicoarei 

Municipiul Iaşi Idee 2,470,000 10,942,100 2020 - 2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.3, 

POR - Axa 
Prioritară 8 - 

Prioritatea de 
investiții 8,1, 

POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9,1, 
Bugetul local,  

Alte surse 

parte a 
programului de 

regenerare 
urbană a zonei 
Cicoarei;  *dacă 

se constituie 
CLLD 



 Municipiul Iași 
Asigurarea de 
servicii sociale 
în comunitate 

SICOM – Servicii Integrate 
pentru Comunităţi 

Marginalizate 

Fundatia 
Solidaritate si 

Speranta, 
Directia de 
Asistenta 

Comunitara, 
Municipiul 

Iasi, Camera 
de Comert si 

Industrie, 
Scoala 

Gimnaziala 
Ion Neculce, 
SC Laconseil 

SRL 

Idee 6,285,850 27,846,316 2017 - 2023 

POCU - Axa 
prioritara 4 – 
Incluziunea 

sociala și 
combaterea 

saraciei, POR - 
Axa Prioritară 8 
- Prioritatea de 
investiții 8,1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

  

 Municipiul Iași 
Asigurarea de 
servicii sociale 
în comunitate 

Centrul multifuncţional de 
servicii medico - sociale Iaşi 

Direcţia de 
Asistenţă 

Comunitară 
Iaşi 

Idee 1,489,842 6,600,000 
2017 - 2023 

(36 luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.3, 

POR - Axa 
Prioritară 8 - 

Prioritatea de 
investiții 8,1, 
POCU - Axa 
prioritara 4, 
Programul 

Operațional  
ENI România - 

Republica 
Moldova - 

Prioritatea 4,1, 
Bugetul local, 

Fonduri 
proprii, Alte 

surse 

  



 Municipiul Iași 
Asigurarea de 
servicii sociale 
în comunitate 

Modernizarea, 
consolidarea, extinderea 

Cantinei de ajutor social din 
municipiul Iaşi 

Primăria 
Municipiului 

Iaşi în 
parteneriat cu  

Direcţia de 
Asistenţă 

Comunitară 
Iaşi, ca 

furnizor 
acreditat de 

servicii sociale 
pe municipiul 

Iaşi 

S.F. 496,682 2,200,301 2017-2019 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 

Prioritatea de 
investiţii 4.3 , 

POR - Axa 
Prioritară 9* - 
Prioritatea de 
investiții 9,1, 
Bugetul local,  

Alte surse 

* dacă se 
constituie CLLD 

 Municipiul Iași 
Asigurarea de 
servicii sociale 
în comunitate 

Sunt informat, am acces la 
servicii de calitate în 

comunitate 

Direcţia de 
Asistenţă 

Comunitară 
Iaşi 

Idee 50,000 221,500 
2017 - 2023 

(12 luni) 

POCU - Axa 
prioritara 4, 

Bugetul local, 
Alte surse 

  

 Municipiul Iași 
Asigurarea de 
servicii sociale 
în comunitate 

Iașul – o comunitate 
incluzivă! ADV Romania 

depus spre 
finanțare în 
cadrul 
POCU 

6,082,822.11 26,946,901.93 2017 - 2020 
(36 luni) 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

se va 
implementa în 4 
comunități 
marginalizate din 
municipiul Iași cu 
populație 
preponderent de 
etnie romă 

 Municipiul Iași 

Asigurarea de 
servicii sociale 
destinate 
persoanelor cu 
dizabilități 

Spaţiu de agrement, 
recreere şi reabilitare a 
persoanelor cu dizabilităţi 

S.C.COSELI 
S.A. S.F. 2,800,000.00 12,404,000.00 2017 - 2019 

(24 luni) 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 
Obiectiv 
specific 4.4, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante 
la nivel 
regional 

CENTRUL DE RECUPERARE 
MEDICALĂ ȘI EDUCAȚIE 
FIZICĂ "1 DECEMBRIE 1918" 

Universitatea 
de Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  5,000,000.00 22,150,000.00 2017 - 2020 
(36 luni) 

Buget propriu, 
Alte surse 

Conform Planului 
de Dezvoltare 
Strategică pentru 
Perioada 2016 - 
2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante 
la nivel 
regional 

SPITALUL STOMATOLOGIC 
"GRIGORE T. POPA" 

Universitatea 
de Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

în execuție 9,600,000.00 42,528,000.00 2016 - 2019 
(48 luni) 

Buget propriu, 
Alte surse 

Conform Planului 
de Dezvoltare 
Strategică pentru 
Perioada 2016 - 
2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante 
la nivel 
regional 

Anveloparea si 
modernizarea 

Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Clinic Judetean de 
Urgente “Sf . Spiridon“ Iasi 

Parteneriatul 
între UAT 

Municipiul Iași 
și Spitalul 

Clinic 
Judetean de 
Urgente “Sf. 
Spiridon“ Iasi 

DTAC – PTh 
– DDE, nr, 
17/2016,  
pentru 

anvelopare 
si expertiza 

tehnica 
pentru 

schimbarea 
instalatiilor 

termice, 
electrice si  

sanitare 

2,215,716 9,815,624 2017-2020 

POR - Axa 
Prioritară 8 - 

Prioritatea de 
investiții 8,1, 

POR - Axa 
Prioritară 3 - 

Prioritatea de 
investiții 3,1, 
Bugetul local,  

Alte surse 

3,405,661,90 lei 
cu TVA pentru 

anvelopare, 
6,409,962,00lei  

lei cu TVA pentru 
partea de 

instalatii termice, 
electrice si 

sanitare 

 Municipiul Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante 
la nivel 

REABILITARE TERMICĂ ȘI 
EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 

– CLĂDIRE NOUĂ (C2) 
SPITALUL CLINIC DR,C,I, 

Municipiul Iaşi SF 1,176,966 5,213,958 2017 - 2020 
(36 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 3 - 

Prioritatea de 
investiții 3,1, 

Iaşi - Bulevardul 
Carol I nr 50 



regional PARHON Bugetul local, 
Alte surse 

 Municipiul Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante 
la nivel 
regional 

EXTINDERE CLĂDIRE 
AMBULATOR SPITALUL 
“DR.C.I PARHON” IAŞI 

Spitalul Clinic 
Dr. C.I. Parhon SF 2,533,941.31 11,225,360.00 2017 - 2020 

(27 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 8 - 
Prioritatea de 
investiții 8.1, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi - Bulevardul 
Carol I nr 50,  

 Municipiul Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante 
la nivel 
regional 

REABILITARE ŞI 
MODERNIZARE SECŢIE ATI 

ŞI BLOC OPERATOR PENTRU 
TRANSPLANT SPITALUL 

CLINIC DR.C.I. PARHON IAŞI 

Municipiul Iaşi SF 2,419,429 10,718,070 
2017 - 2020 (4 

luni) 

POR - Axa 
Prioritară 3 - 

Prioritatea de 
investiții 3,1, 
Bugetul local, 

Alte surse 

Iaşi - Bulevardul 
Carol I nr 50, 
etajele 2 şi 3, 

 Municipiul Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante 
la nivel 
regional 

Reabilitarea statiei de 
preepurare ape uzate a 

Spitalului Clinic de 
Recuperare Iasi 

Municipiul Iaşi SF 1,811,985 8,027,095 
2017 - 2020 (9 

luni) 

POIM, Bugetul 
local, Alte 

surse 

Iaşi - strada 
Pantelimon 
Halipa,nr,14 

 Municipiul Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante 
la nivel 
regional 

Reabilitarea termica a 
Spitalului Clinic de 

Recuperare Iasi 
Municipiul Iaşi SF 1,801,205 7,979,340 

2017 - 2020 
(12 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 3 - 

Prioritatea de 
investiții 3,1, 
Bugetul local,  

Alte surse 

Iaşi - strada 
Pantelimon 
Halipa,nr,15 

 

ZMI/ 
amplasamentul 
urmează să fie 
comunicat 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante 
la nivel 
regional 

Construirea Spitalului 
Regional de Urgenţă Iași 

Ministerul 
Sănătății Idee 65,000,000.00 287,950,000.00 2017 - 2023 

(36 luni) 

POR - Axa 
Prioritară 8 - 
Prioritatea de 
investiții 8.1, 
Bugetul local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

cf. strategiei 
comunei 
Miroslava. Pana 
cand nu este 
oficial 
amplasamentul, 
propunem 
scoaterea 



proiectului din 
listă sau 
menționarea fără 
localizare 
(Proiect de 
construire a 
Spitalului 
Regional Iași) 

3.5. Procent redus de persoane dezavantajate prin integrarea pe piaţa muncii a capitalului uman din Municipiul Iași şi din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 

Integrarea 
persoanelor 
aflate în 
dificultate pe 
piaţa muncii 

Reţeaua organizaţiilor din 
Municipiul Iaşi care 

activează prin întreprinderi 
de economie socială 

Municipiul 
Iaşi, parteneri 
privați și ONG 

Idee 25,000 110,750 2017 - 2023 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 

Obiectiv 
specific 4,16, 
Bugetul local, 

Alte surse 

  

 Municipiul Iași 

Integrarea 
persoanelor 
aflate în 
dificultate pe 
piaţa muncii 

Harta întreprinderilor de 
economie socială din 

Municipiului Iasi şi din ZMI 

Municipiul 
Iaşi, parteneri 
privați și ONG 

Idee 15,000 66,450 2017 - 2023 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 

Obiectiv 
specific 4,16, 
Bugetul local, 

Alte surse 

  

 Municipiul Iași 

Integrarea 
persoanelor 
aflate în 
dificultate pe 
piaţa muncii 

Promovarea oportunităţilor 
existente pentru integrarea 

persoanelor aflate în 
dificultate pe piaţa muncii 

Municipiul 
Iaşi, parteneri 
privați și ONG 

Idee 25,000 110,750 2017 - 2023 

POCU - Axa 
prioritara 4 - 

Obiectiv 
specific 4,16, 
Bugetul local, 

Alte surse 

  

 

 



4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Consolidare clădire 
Primăria 

Municipiului Iași 
Municipiul Iași PT 2011 4,267,912 18,906,849 

2017 - 
2023 (24 

luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioritatea de 
investiţii 5,1, 
Bugetul local, 

Alte surse 

Iasi - B-dul Ștefan cel Mare și 
Sfânt, nr, 11 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Consolidare și 
reabilitare Muzeu 
de Istorie Naturală 

corp A 

Municipiul Iași Contractare 2,257,336 10,000,000 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioritatea de 
investiţii 5,1, 
Programul 

Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 

Prioritatea 2,1 
(în cazul 

includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 

Alte surse 

Iasi - Bulevardul 
Independenței, nr,16 



 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Centrul 
Internaţional de 
Artă 
Contemporană: 
Reabilitarea, 
consolidarea şi 
refuncţionalizarea 
clădirii fostei Băi 
Comunale (Baia 
Turcească) 

Municipiul Iași Contractare 2,144,470 9,500,000 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioritatea de 
investiţii 5,1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2,1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iasi - Str, Crișan, nr,16 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Consolidare și 
refuncționalizare 
Palat Braunstein 

Municipiul Iași Cerere 
finantare 

5,033,860 22,300,000 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioritatea de 
investiţii 5,1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2,1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iasi - Str, Cuza Vodă, nr,2 



 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

“Restaurare, 
consolidare şi 
amenajare  Biserica 
Buna Vestire” 

Municipiul Iași Idee 1,100,000.00 4,873,000.00 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iasi - Str. Gr. Vieru nr.10  

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Lucrări de 
intervenții pentru 
punerea în 
siguranță a 
Imobilului „A”, 
monument de 
arhitectură 

UNIVERSITATEA 
TEHNICA 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 
IAȘI – TUIASI 

Idee 20,316,027.09 90,000,000.00 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Realizarea unui 
garaj subteran pe 
spaţiul esplanadei 
Catedralei noi 

  Idee 20,000,000.00 88,600,000.00 2017 - 
2030 

Buget local, Alte 
surse 

Iaşi - Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr.26 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

RESTAURARE, 
CONSOLIDARE ȘI 
INTEGRARE 
TURISTICĂ 
CATEDRALĂ VECHE 
ROMANO 
CATOLICĂ 
ADORMIREA 
MAICII DOMNULUI 
– IAȘI 

  Idee 4,940,103.84 21,884,660.00 2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 

Iaşi - Bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr.26 



trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Reabilitarea 
clădirilor din str. 
Colonel Langa nr. 
11 și 13; 

Episcopia 
Romano - 
Catolica 

Idee 20,000,000.00 88,600,000.00 2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Donaţii 

Iaşi - str. Colonel Langa 
nr.13,11,9; 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Refacerea clădirii 
(demolate) din Str. 
Colonel Langa nr.9 

Episcopia 
Romano - 
Catolica 

Idee 20,000,000.00 88,600,000.00 2017 - 
2030 

Buget local, Alte 
surse Iaşi - Str. Colonel Langa nr.9 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Reabilitarea 
Bisericii  Crestine 
dupa Evanghelie 
nr.4 din Iasi  

  Idee     2017 - 
2030 

Buget local, Alte 
surse Iaşi - str. Moara de foc nr. 20  

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

”Reabilitarea si 
valorificarea 
potentialului 
turistic si cultural 
al  Ansamblului  
Manastirii 
Frumoasa din  
Municipiul Iasi” 

  DALI, PT 5,000,000.00 22,150,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 

Iaşi - Str. Radu Vodă nr.1 



Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

RESTAURAREA ȘI 
CONSOLIDAREA 
BISERICII 
VOVIDENIA IAȘI 

  Autorizaţie de 
construire 1,200,000.00 5,316,000.00 

2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi - Str. Vovideniei nr. 5 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Consolidarea și 
restaurarea 
Spitalului Israelit 
(azi Maternitatea 
"Elena Doamna") 

  Idee     2017 - 
2030 

Buget local, Alte 
surse 

Iași - Str. Elena Doamna, 
nr.49 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea Casei 
scriitorului Iacob 
Negruzzi 

Fundația Corona Idee     2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 

Iași - Str. Păcurari, nr. 21 



(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea Casei 
Canano (fosta 
închisoare), azi 
Universitatea Al. I. 
Cuza 

  Idee     2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iași - Str. Păcurari, nr. 9 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea Casei 
Buicliu (azi 
Biblioteca 
Județeană 
Gheorghe Asachi) 

  Idee     2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 

Iași - Str. Păcurari, nr.29 



Alte surse  

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea casei 
Beldiman (azi 
Clubul Copiilor) 

Ministerul 
Educației Idee     2017 - 

2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi - Str.Săulescu, nr.10 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
depozitului de 
Tutun (din clădirea 
Fabricii de Tutun) și 
înființarea 
Muzeului de 
Arheologie 
Industrială 

Complexul 
Național Muzeal 
Moldova 

Idee     2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 

Iași - Șos. Națională, nr.1 



Alte surse  

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea și 
modernizarea 
cinematografului 
Victoria 

  Idee     2017 - 
2030 

Bugetul local, 
Alte surse Iași, Piața Unirii, Nr. 5 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea și 
modernizarea 
cinematografului 
Tineretului 

  Idee     2017 - 
2030 

Bugetul local, 
Alte surse Iași, Str. Lăpușneanu 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea și 
modernizarea 
cinematografului 
Dacia 

Municipiul Iași Idee     2017 - 
2023 

Bugetul local, 
Alte surse Iasi, Piața Voievozilor, nr. 14 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea și 
modernizarea 
cinematografului 
Republica 

Municipiul Iași Idee     2017 - 
2023 

Bugetul local, 
Alte surse Iasi, Str. Lăpușneanu, Nr. 12 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Observatorului 
Astronomic 

Universitatea Al. 
I. Cuza Idee     2017 - 

2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iași  - Aleea Mihail 
Sadoveanu, nr.5 



 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea Școala 
Normală Vasile 
Lupu  

Ministerul 
Educației Idee     2017 - 

2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Bugetul propriu, 
Alte surse 

Iași - Aleea M. Sadoveanu, 
nr.46 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Consolidarea şi 
reabilitarea 
Institutului de 
Gastroenterologie 
și Hepatologie - 
tronson nr. 1 
(Clinica de 
Chirurgie Plastică 
Reparatorie de 
Arși) 

Spitalul Clinic 
Județean de 
Urgență "Sf. 
Spiridon" Iași 

Idee     2017 - 
2023 

POR, Bugetul 
propriu, Alte 
surse 

Iași - Bd. Independenței, nr. 
1 

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Biserica "Sf. 
Apostoli Petru și 
Pavel" (Bărboi) 

  Idee     2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul propriu, 
Alte surse 

Iași - Str. Cetățuia, nr.1 



 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Reabilitarea clădirii 
monument istoric 
din Bd. Carol, nr.3 
– Casa 
Conachi/Rossetti, 
fostul sediu al 
Securității și 
redarea circuitului 
cultural-artistic. 

  Idee     2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Fonduri 
europene 
nerambursabile, 
fonduri 
guvernamentale, 
fonduri locale. 

  

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea și 
consolidarea 
Bisericii Sfântul 
Spiridon 

  Idee     2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul propriu, 
Alte surse 

  



 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea și 
consolidarea 
Bisericii Sfântul 
Dumitru - Balș 

  Idee     2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul propriu, 
Alte surse 

  

 Municipiul Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea și 
consolidarea 
Bisericii Sfinții 
Atanasie și Chiril 

  Idee     2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul propriu, 
Alte surse 

  



 Municipiul Iași 

Integrarea 
clădirilor de 
patrimoniu în 
circuitul urban 

Reconversia 
Culturală a Parcului 
Industrial al Iașului 

Asociaţia Artes Idee -   
2017 - 
2023 (24 - 
48 luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Fonduri 
europene 
nerambursabile, 
fonduri 
guvernamentale, 
fonduri locale. 

Iaşi - Strada Profesor Anton 
Șesan, nr. 6, Șoseaua 
Națională, Șoseaua Nicolina, 
Alte spații de tip hală din 
Parcul industrial al Iașului 

 Municipiul Iași 

Integrarea 
clădirilor de 
patrimoniu în 
circuitul urban 

Completarea 
patrimoniului 

Muzeal de 
Arheologie 

Industrială a 
Complexului 

Muzeal Național 
Moldova 

Municipiul Iași Idee 1,000,000 4,430,000 
2017 - 
2023 

Programul 
Operațional ENI 

România - 
Republica 
Moldova - 

Prioritatea 2,1 
(în cazul 

includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 

Alte surse 

Iași 

 Municipiul Iași 

Integrarea 
clădirilor de 
patrimoniu în 
circuitul urban 

Restaurarea 
depozitului de 
Tutun (din clădirea 
Fabricii de Tutun) și 

Municipiul Iași Idee 5,000,000 22,150,000 2020-2023 
Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 

 



înființarea 
Muzeului de 
Arheologie 
Industrială 

Moldova - 
Prioritatea 2,1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Alte surse  

 Municipiul Iași 

Integrarea 
clădirilor de 
patrimoniu în 
circuitul urban 

Amenajare teatru 
de vară pe locul 
Ruinelor Curții 
Domnești 

  Idee     2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 5 - 
Prioriteatea de 
investiţii 5.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iași - Centrul istoric 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Susținerea agendei 
culturale ieșene  

prin co-finanțarea 
evenimentelor 

culturale 

Municipiul Iași Idee 9,029,345 40,000,000 

2017 - 
2023 

(buget 
anual) 

Bugetul local, 
Granturi 
culturale,  

parteneriate, 
Alte surse 

calcul pe baza BL 2017 
(aprox. 6 mil. lei/ an) 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Bienala de Artă 
Contemporană Iași   Idee 19,638.83 87,000.00 

2017 - 
2030 
(eveniment 
bianual) 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi -       Galeriile de artă 
„Cupola”, „N. Tonitza”, „Th. 
Pallady”, Palatul Culturii Iaşi, 
Muzeul Municipal Iaşi 



 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Centrul cultural de 
vară 

Asociația Zbor 
Alternativ 
Moldova 
Asociația Joon 

PT 35,000.00 155,050.00 
60 zile 
(hard) + 7 
ani (soft) 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași -  Parc Copou - 
Bulevardul Carol I 31, fostul 
turn de parașutism 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Galeriile de Artă 
Contemporană 
Municipale 
„Cupola” 

  Idee 21,896.16 97,000.00 2017-2023 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi - Galeria Cupola 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

 Șotron – târg de 
cărți, jocuri și 
distracție 

  
Ediția a treia, 
faza 
pregătitoare 

2,000.00 8,860.00 

2017 - 
2023 
(eveniment 
anual) 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi - Muzeul „Vasile pogor“. 
Parcul Lecturii - Str. Vasile 
Pogor Nr. 4 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Tabăra de Creaţie 
Internaţională 
„Piaţa Unirii” 

  Idee 16,930.02 75,000.00 

2017 - 
2023 
(eveniment 
anual) 

Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi - Piaţa Unirii 



 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Festivalul 
International 
“Semper Artes”, 
Editia I, 2016 

  Idee 6,000.00 26,580.00 

2017 - 
2023 
(eveniment 
anual) 

Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Programul 
ACCES derulat 
de catre 
Ministerul 
Culturii din 
Romania,  
Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi - Pietonalul Stefan cel 
Mare 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Muzeul 
Comunității 
Evreiești din Iași 

Municipiul Iași   10,000,000.00 44,300,000.00 2023 - 
2030 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

  

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Modernizarea și 
extinderea sediului 
comunității elene 
din Iași.  

  Documentare -   2017-2023 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi - Pietonalul Stefan cel 
Mare 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 

Ateliere deschise Uniunii Artiștilor 
Plastici  Idee 5,191.87 23,000.00 

2017 - 
2023 
(eveniment 
anual) 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi - str. Lăpușneanu și str. 
Armeană 



facilităţi 
culturale 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Festivalul 
Internațional de 
Literatură și 
Traducere 

  În pregătire 500,000.00 2,215,000.00 

2017 - 
2023 
(eveniment 
anual) 

Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi - Teatrul Național, Licee 
ieșene, Casa Dosoftei, Casa 
FILIT (ansamblu de corturi în 
fața Palatului Culturii) 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

EUROPA-PATRIA 
NATIUNILOR CASA 
DE CULTURA A 
MINORITATILOR 
DIN IASI 

  Idee 250,000.00 1,107,500.00 
2017 - 
2023 (24 – 
36 luni) 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi - ZONA 
CENTRALA/SEMICENTRALA 

 proiect la 
nivelul ZMI 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

COMUNICARE ȘI 
LEADERSHIP ÎN 
SLUJBA 
CETĂȚENILOR 

 ASOCIAȚIA 
ARTCIVICA  Idee -   2017 - 

2023 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Punctele de lucru ale 
administrației locale 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Extinderea și 
diversificarea 
ofertei culturale 
prin crearea unor 
punți culturale 
mobile între 
Chișinău, Cernăuți 
și Iași (precum 

  Idee     2017 - 
2020 

Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1, 
Bugetul local 
Granturi 

Iași 



autobuzul cultural 
ce poate străbate 
satele și orașele 
regiunii sau 
vagoane de tren 
interactive - 
vagoane galerie) 

cultutrale,  Alte 
surse 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Înființarea unui 
Centru de Formare 
și Producție 
Cinematografică 

  Idee     2017 - 
2020 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Dezvoltarea unei 
rețele a cafenelelor 
"literare" - Café 
Junimea (lecturi și 
discuții între 
scriitori de 
anvergură) 

  Idee     2017 - 
2020 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Organizarea unei  
"mese a 
comunității"  
pentru 
promovarea 
obiceiurilor 
culinare 

  Idee     2017 - 
2020 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Amenajarea în 
spații publice, 
închise sau mobile 
sub forma de 
labirinturi ale 
cunoașterii, cu 
teme culturale 
educative 

  Idee     2017 - 
2020 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 

Reactivarea 
spațiilor ne-
convenționale prin 
evenimente 

  Idee     2017 - 
2020 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași 



evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

culturale: filme, 
expoziții, concerte 
etc. 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Înființarea unui 
centru regional de 
artă contemporană 

  Idee     2017 - 
2020 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Construirea unei 
săli polivalente de 
nivel european 

    18,058,690.74 80,000,000.00 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.3*, 
Bugetul local, 
Alte surse  

*doar dacă va fi construit 
într-o zonă dezavantajată 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Evenimente 
cultural-artistice 
independente în 
spațiul public. 

  Idee     
2017 - 
2023 (3 
luni) 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

  

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

Program de 
colaborări 
internaționale 
între galerii de artă 
independente. 

  Idee     
2017 - 
2023 (4 
luni) 

Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1, 
Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

  



 

ZMI - 4 
comune ce vor 
fi selectate in 
partnereriat cu 
ADI ZMI, in 
functie de 
disponibilitatea 
pentru 
implementarea 
proiectului 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi 
culturale 

 PARCUL ARTELOR 

Universitatea de 
Arte George 
Enescu, ADI ZMI, 
ONG din 
domeniul 
culturii, 
comunele ZMI 

Idee -   
2017 - 
2023 (2 
luni) 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

ZMI - 4 comune ce vor fi 
selectate in partnereriat cu 
ADI ZMI, in functie de 
disponibilitatea pentru 
implementarea proiectului 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi de 
sport şi 
agrement 

Construirea unui 
nou stadion de 
rugby 

    5,643,340.86 25,000,000.00 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.2* 
sau Prioriteatea 
de investiţii 
4.3*, Bugetul 
local, Alte surse  

*doar dacă va fi construit 
într-o zonă degradată              
*doar dacă va fi construit 
într-o zonă dezavantajată        

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi de 
sport şi 
agrement 

Reabilitare şi 
modernizare zona 
de agrement C.A. 
Rosetti 

  Idee 1,805,869.07 8,000,000.00 
2017 - 
2023 (6 -8 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.2, 
Bugetul local, 
Alte surse  

Iaşi - bulevardului C.A. 
Rosetti,  lângă pădure 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi de 
sport şi 
agrement 

Promovarea și 
modernizarea 
turnului de 
parașutism 

  Idee     2017 - 
2023 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași - Parcul Copou 



 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi de 
sport şi 
agrement 

 IMBUNATATIREA 
INFRASTRUCTURII 
SPORTIVE DIN 
MUNICIPIUL IASI 
(STADION SI SALA 
POLIVALENTA) 

  fara PUZ 11,286,681.72 50,000,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.2*, 
Bugetul local, 
Alte surse  

*doar dacă va fi construit 
într-o zonă degradata                      
- Zona Moara de Vânt 

 Municipiul Iași 

Revitalizarea 
vieţii sociale 
metropolitane 
prin 
evenimente şi 
facilităţi de 
sport şi 
agrement 

CONSTRUIRE  PARC 
DE DISTRACTII  
MOARA  DE  VANT 

  Idee, PUZ 2,257,336.34 10,000,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.2*, 
Bugetul local, 
Alte surse  

*doar dacă va fi construit 
într-o zonă degradata                      
- Zona Moara de Vânt 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
moştenirii 
culturale 

Susținerea și 
orgaizarea 
Festivalului caselor 
memoriale cu 
activități specifice 
(Casa Memorială 
George 
Topârceanu, Casa 
Memorială Vasile 
Pogor, Casa 
Memorială Otilia 
Cazimir, Casa 
Memorială Nicolae 
Ganea, Casa 
Memorială Mihail 
Sadoveanu, 
Bojdeuca Ion 
Creangă, Casa 
Memorială Mihail 
Kogălniceanu, Casa 
Memorială 
Costache Negruzzi, 
Casa Memorială 
Mitropolit 

  Idee     2017 - 
2023 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iasi 



Dosoftei, Casa 
Memorială Mihai 
Codreanu) 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
moştenirii 
culturale 

Ateliere interactive 
în casele 
memoriale sau în 
alte spații 
reprezentative în 
scopul 
reconstituirii vieții 
sau operelor celor 
mai talentați 
scriitori din 
memoria colectivă 

  Idee     2017 - 
2023 

Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
moştenirii 
culturale 

Proiect de turism 
cultural - Drumul 
lutului - 
meșteșuguri, 
meșteșugari și 
târguri 

  Idee     2017 - 
2023 

Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
moştenirii 
culturale 

Digitizarea 
patrimoniului de 
carte veche - 
Biblioteca 

  Idee     2017 - 
2023 

Bugetul local, 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iași 



Județeană Gh. 
Asachi Iași 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
moştenirii 
culturale 

Zilele Culturii 
Armene la Iasi – 

Educatie  prin arta 
si toleranta! 

Municipiul Iași 
Implementat, 

la a doua 
ediţie 

5,000 22,150 

2017 - 
2023 

(eveniment 
anual) 

Programul 
ACCES derulat 

de catre 
Ministerul 
Culturii din 
Romania , 

Bugetul local, 
Granturi 

culturale,  Alte 
surse 

Iaşi 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
moştenirii 
culturale 

Artă după Artă, 
Monumentele 
plastice ieşene 

Municipiul Iași Idee 6,095 27,000 

2017 - 
2023 

(eveniment 
anual) 

Programul 
ACCES derulat 

de catre 
Ministerul 
Culturii din 

RomaniaBugetul 
local, Granturi 
culturale,  Alte 

surse 

Iaşi -       Galeriile de Artă ale 
Uniunii Artiştilor Plastici, 

Muzeul Municipal, Palatul 
Culturii 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
patrimoniului 
cultural ieșean 

„Mărţişor - simbol 
şi tradiţie"-  

Asociatia ART-
Mestesugurile 
Prutului  

Idee 1,500.00 6,645.00 

2017 - 
2023 
(eveniment 
anual) 

Fonduri proprii, 
Co-finantari de 
la parteneri, 
Bugetul local, 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

Iaşi - Piata Unirii 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
patrimoniului 
cultural ieșean 

„Meşteri şi 
meşteşuguri 
tradiţionale din 
Moldova” 

Asociatia ART-
Mestesugurile 
Prutului  

Idee 3,000.00 13,290.00 

2017 - 
2023 
(eveniment 
anual) 

Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 

Iaşi - Pietonalul Stefan cel 
Mare 



care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
patrimoniului 
cultural ieșean 

Înfiinţarea 
Centrului European 
al Culturii 
Tradiţionale 

Municipiul Iași, 
Consiliul 
Județean Iași  

Idee     2017 - 
2023 

Programul 
Operațional ENI 
România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
(în cazul 
includerii în 
trasee turistice 
care să implice 
ambele țări), 
Bugetul local, 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

  

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
patrimoniului 
cultural ieșean 

Targ mestesuguri 
Cucuteni 6000 Municipiul Iași  15,000 66,450 

2018 - 
2023 

(eveniment 
anual) 

Buget local, 
granturi 

culturale, alte 
surse 

Iași 



 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
patrimoniului 
cultural ieșean 

Literatura romana 
insufletita - parc 

tematic 

Municipiul Iași, 
Asociatia Art 

Ikonia 

SF, proiect 
depus 

200,000 886,000 
2017 - 

2019 (24 
luni) 

Bugetul local, 
Granturi 

culturale,  Alte 
surse 

Construirea si amenajarea 
unui parc tematic ce sa 

cuprinda scenele din cele 
mai importante opere 

literare ale scriitorilor ieseni 
Otilia Cazimir, Ion Creanga, 

Mihail Sadoveanu, etc. 

 Municipiul Iași 

Valorificarea 
şi promovarea 
patrimoniului 
cultural ieșean 

PARCUL ARTELOR 

Universitatea de 
Arte George 

Enescu, ADI ZMI, 
ONG din 
domeniul 
culturii, 

comunele ZMI 

Idee 180,587 800,000 
2017 - 

2023 (2 
luni) 

Bugetul local 
Granturi 

culturale,  Alte 
surse 

ZMI - 4 comune ce vor fi 
selectate in partnereriat cu 

ADI ZMI, in functie de 
disponibilitatea pentru 

implementarea proiectului 

 Municipiul Iași 

Dezvoltarea 
altor dotări cu 
rol cultural - 
comunitar 

Reconversia 
Parcului Industrial 
Moldomobila Iași 
în platformă 
dedicată 
industriilor 
creative. 

  

Idee, 
implementare 
Hubrica – 
Hub creativ 

    2017 - 
2030 

Bugetul local, 
Granturi 
cultutrale,  Alte 
surse 

  

4.3. Elemente naturale integrate în circuitul metropolitan prin spații publice identitare și zone de agrement reprezentative  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 

 Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 



(euro) 

 Municipiul Iași 

Amenajarea 
spaţiilor 
publice 
identitare 

Amenajarea 
parcului public 

Teatru Național- 
Vasile Alecsandri 

Municipiul Iași PT 9,480,813 42,000,000 
2017 - 

2019 (24 
de luni) 

Bugetul local, 
Alte surse   

 Municipiul Iași 

Amenajarea 
spaţiilor 
publice 
identitare 

 Amenajarea 
parcului public 
Teatru Național- 
Vasile Alecsandri 

Municipiul Iași PT 9,480,813 42,000,000 
2017 - 
2019 (24 
de luni) 

Bugetul local, 
Alte surse   

 Municipiul Iași 

Amenajarea 
spaţiilor 
publice 
identitare 

Revitalizare parcul 
Grigore Ghica 

Municipiul Iași Idee 112,867 500,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 
Alte surse  

  

 Municipiul Iași 

Amenajarea 
spaţiilor 
publice 
identitare 

Revitalizare scuar 
Muzeul de Istorie 

Naturala 
Municipiul Iași Idee 112,867 500,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 

Alte surse 

  

 Municipiul Iași 

Amenajarea 
spaţiilor 
publice 
identitare 

RESTAURARE ŞI 
REABILITARE 

GRĂDINA COPOU - 
MUNICIPIUL IAŞI 

Municipiul Iași SF, PT 2,285,553 10,125,000 2017 (8 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 

Alte surse 

  

 Municipiul Iași 

Amenajarea 
spaţiilor 
publice 
identitare 

Reabilitare şi 
modernizare Parc 
Sala Sporturilor 
(Parc Oraşel). 

  Idee 1,128,668.17 5,000,000.00 
2017 - 
2023 (6-8 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.2, 
Bugetul local, 
Alte surse  

  



 Municipiul Iași 

Amenajarea 
spaţiilor 
publice 
identitare 

Program de 
amenajare de 
spaţii verzi de mici 
dimensiuni 
(scuaruri / grădini) 
în zona centrală 

Municipiul Iași Idee 338,600 1,500,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 
Alte surse  

 

 Municipiul Iași 

Amenajarea 
spaţiilor 
publice 
identitare 

Revitalizare urbană 
a Pieței Palatului 

Municipiul Iași 
concurs de 
soluții 
finalizat 

3,000,000 13,290,000 2018-2020 
Buget local, alte 
surse  

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 
agrement  şi 
loisir 
reprezentative 

Proiect complex de 
revitalizare a 

malurilor râului 
Nicolina 

Municipiul Iași Idee 5,000,000 22,150,000 

2017 – 
2023 

(continuare 
și în 

perioada 
2023-2030) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 

Alte surse 

  

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 
agrement  şi 
loisir 
reprezentative 

Proiect complex de 
revitalizare a 
malurilor râului 
Bahlui 

  Idee     2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea de 
investiţii 4.2, 
Bugetul local, 
Alte surse  

  

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 
agrement  şi 
loisir 
reprezentative 

Proiect de 
amenajarea 
malului lacului CUG 
II 

Municipiul Iași Idee 2,000,000 8,860,000 

2017 – 
2023 
(continuare 
și în 
perioada 
2023-2030) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 
Alte surse  

  

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 
agrement  şi 
loisir 
reprezentative 

Revitalizarea 
Stațiunii Balneo 
Climaterice 
Nicolina prin 
extinderea 
activităților pe 
Dealul Galata și 
modernizarea 
infrastructurii  

  Idee     2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 7 - 
Prioriteatea de 
investiţii 7.1, 
Bugetul local, 
Alte surse  

  



 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 
agrement şi 
loisir 
reprezentative 

Amenajare 
arhitecturală râu 

Bahlui 
Municipiul Iași SF 15,785,000 69,927,550 

2017 - 
2023 (24 

luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 

Alte surse 

Iasi - albie rau Bahlui intre 
podul T, Vladimirescu si 

Podul de Piatra (L≈ 2,5 km) 

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 
agrement şi 
loisir 
reprezentative 

Amenajarea Plajei 
din Zona Nicolina 

Municipiul Iași PT 2015 4,594,067 20,351,717 
2017 - 

2023 (13 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 7 - 
Prioritatea de 
investiţii 7,1, 
Bugetul local, 

Alte surse 

Iasi - strada Pantelimon 
Halipa, nr,2 

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 

agrement şi 
loisir 

reprezentative 

Amenajare Parc 
Grădinari 

Municipiul Iași Idee 1,500,000 6,645,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 

Alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 

agrement şi 
loisir 

reprezentative 

Amenajare Parc 
Veneția 

Municipiul Iași Idee 1,500,000 6,645,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 

Alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 

agrement şi 
loisir 

reprezentative 

Amenajare parc în 
zona Bucium (str. 
Trei Fântâni – sos. 

Bucium) 

Municipiul Iași Idee 1,500,000 6,645,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 

Alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 

agrement şi 
loisir 

Amenajarea 
zonelor degradate 
de lângă padurea 
Breazu ca spații 

Municipiul Iași Idee 700,000 3,101,000 2017-2023 
POR -  Axa 

Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 

 



reprezentative verzi de agrement Bugetul local, 
Alte surse 

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 

agrement şi 
loisir 

reprezentative 

Amenajare spații și 
dotări de agrement 

în Pădurea 
Cetăţuia 

Municipiul Iași Idee 250,000 1,107,500 2019-2023 
Bugetul local, 
PPP, alte surse  

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 

agrement şi 
loisir 

reprezentative 

Amenajare spații și 
dotări de agrement 
în  Pădurea Galata 

Municipiul Iași Idee 250,000 1,107,500 2019-2023 
Bugetul local, 
PPP, alte surse  

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 

agrement şi 
loisir 

reprezentative 

Construirea unui 
nou stadion de 

rugby 
Municipiul Iași Idee 5,643,341 25,000,000 2017 - 

2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4.2, 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 

investiţii 4.3 (ca 
parte a 

programului de 
regenerare 

urbană în zona 
Cicoarei), 

Bugetul local, 
Alte surse 

 

 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 

agrement şi 
loisir 

reprezentative 

Reabilitare şi 
modernizare zona 
de agrement C.A. 

Rosetti 

Municipiul Iași Idee 1,805,869 8,000,000 
2017 - 

2023 (6 -8 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea de 
investiţii 4,2, 
Bugetul local, 

Alte surse 

Iaşi - bulevardului C,A, 
Rosetti,  lângă pădure 



 Municipiul Iași 

Crearea de 
zone de 

agrement şi 
loisir 

reprezentative 

Construire Parc de 
Distracții Moara de 

Vânt 
Municipiul Iași Idee, PUZ 2,257,336 10,000,000 

2017 - 
2023 (24 

luni) 

Bugetul local, 
Alte surse 

Zona Moara de Vânt 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Orizont 
de timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 

Modernizarea 
infrastructurii 
edilitare în 
vederea 
eficientizării 
consumului de 
energie 

Reabilitare, extindere, 
eficientizare rețea de 
iluminat in Mun, Iași 

Municipiul Iași Idee     2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, Alte 
surse  

Municipiul 
Iași 

 Municipiul Iași 

Modernizarea 
infrastructurii 
edilitare în 
vederea 
eficientizării 
consumului de 
energie 

„Reabilitarea sistemului de 
termoficare în Municipiul Iasi 
în vederea conformării cu 
standardele de mediu privind 
emisiile în atmosferă si 
pentru cresterea eficientei 
energetice în alimentarea cu 
căldură urbană, Etapa a II-a” 

Municipiul Iași În derulare 28,507,859 126,289,815 2017 - 
2023 

POIM Axa 7 
- Obiectivul 
specific 7,1, 
Bugetul 
local, Alte 
surse 

Municipiul 
Iași 



 Municipiul Iași 

Reabilitare 
termică a 
clădirilor pentru 
reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Reabilitare termică blocuri de 
locuințe Municipiul Iași 

Municipiul Iași 
Idee/ PT, 
DALI și 
DTOE 

9,142,212 40,500,000 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 3 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, Alte 
surse  

Iasi - - B-dul 
Nicolina nr, 
A4 sc A+B, str 
Plantelor nr, 
9 bl, 753-754 
sc,A+B, Splai 
Bahlui nr, 35 
bl, B1, 
soseaua 
Nationala nr, 
37  bl, 251, 
Soseaua 
Pacurari nr, 
38 bl, 556 sc 
B, Soseaua 
Pacurari nr, 
18 bl 557 sc 
A, Soseaua 
Pacurari nr, 
12 bl, T7, 
Soseau 

 Municipiul Iași 

Reabilitare 
termică a 
clădirilor pentru 
reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Reabilitare termică blocuri de 
locuințe Municipiul Iași.   PT, DALI și 

DTOE 2,708,803.61 12,000,000.00 
2017 - 
2023 (16 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 3 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
3.1, Bugetul 
local, Alte 
surse  

Iasi - Str. 
Strapungerii 
Silvestru nr. 
42 bl CL 10, B-
dul Nicolae 
Iorga nr. 30 bl 
Z4, str. 
Tabacului nr. 
1E bl 257, 
aleea 
Sucidava nr. 7 
bl 261, Bdul 
Stefan cel 
Mare și Sfânt 
nr. 8 bl A, str 
Strapngerii 
Silvestru nr. 



14 bl CL 17, 
strada 
Gradinari nr. 
16 bl F1-1, str 
S. Schiopu nr 
10-14 bl F-4, 
strada Arcu nr 
33 bl CL 5, 
strada Arcu nr 
35 bl CL 6, 
strada 
Pacurari nr. 
59 bl 549. 

 Municipiul Iași 

Reabilitare 
termică a 
clădirilor pentru 
reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Reabilitarea şi consolidarea 
sediului secundar 

DGRFP Idee 637,475 2,824,014 
2017 - 
2023 (2 
ani) 

POR -  Axa 
Prioritară 3 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, Alte 
surse  

Iaşi - Stefan 
cel Mare 

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

  Orizont 
de timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 
Prevenția și 
combaterea 
riscurilor naturale 

Realizarea de expertize 
tehnice și consolidarea 
construcțiilor incluse în Lista 
imobilelor cu risc seismic 
ridicat 

Municipiul Iași Idee 150,000 664,500 
2017 - 
2023 

Buget local, 
Fonduri 
private, Alte 
surse 

Municipiul 
Iași 

 

Municipiul Iași și 
comunele din ZMI 
care dețin Hărți de 
alunecări de teren 

Prevenția și 
combaterea 
riscurilor naturale 

Evaluarea necesarului privind 
consolidarea versanților cu 
risc crescut la alunecări de 
teren 

Municipiul Iași Idee 100,000 443,000 
2017 - 
2023 

Programul 
Operațional 
ENI România 
- Republica 
Moldova - 
Prioritatea 

Municipiul 
Iași și 
comunele din 
ZMI care 
dețin Hărți de 
alunecări de 



2,1 (în cazul 
includerii în 
trasee 
turistice 
care să 
implice 
ambele țări) 

teren 

 

Municipiul Iași și 
comunele din ZMI 
care dețin Hărți de 
alunecări de teren 

Prevenția și 
combaterea 
riscurilor naturale 

Consolidarea versanților cu 
risc crescut la alunecări de 
teren 

  Idee     2017 - 
2023 

Programul 
Operațional 
ENI România 
- Republica 
Moldova - 
Prioritatea 
2.1 (în cazul 
includerii în 
trasee 
turistice 
care să 
implice 
ambele țări) 

Municipiul 
Iași și 
comunele din 
ZMI care 
dețin Hărți de 
alunecări de 
teren 

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

  Orizont 
de timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
reţelelor de gaz şi 
termoficare 

Extindere rețea de gaze în 
Municipiul Iași    Idee     2017 - 

2030 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.3*, 
Bugetul 
local, Alte 
surse  

*doar în 
zonele 
marginalizate 



 Municipiul Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
reţelelor de gaz şi 
termoficare 

Reabilitare rețele de gaze 
vechi din Municipiul Iași   Idee     2017 - 

2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.3*, 
Bugetul 
local, Alte 
surse  

*doar în 
zonele 
marginalizate 

 Municipiul Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Realizare bazine retenție ape 
pluviale în Municipiul Iași în 
vederea reutilizării acesteia 

  Idee     2017 - 
2030 

Buget local, 
Fonduri 
private, Alte 
surse 

Municipiul 
Iași 

 Municipiul Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Extindere rețea de 
alimentare cu apă și 
canalizare în toate zonele 
construite ale Municipiului 
Iași 

  
SF - Master 
Plan Apă 
Canal 

    2017 - 
2030 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.3*, 
Bugetul 
local, Alte 
surse  

*doar în 
zonele 
marginalizate 

 Municipiul Iași 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitare și modernizare a 
rețelelor interioare de 
alimentare cu apă caldă și 
agent termic a imobilelor de 
locuințe colective și 
instituțiilor publice - trecerea 
de la un sistem de distribuție 
vertical la un sistem de 
distribuție orizontal 

  Idee     2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
3.1, POIM 
Axa 7 - 
Obiectivul 
spevific 7.1, 
Bugetul 
local, Alte 
surse  

Municipiul 
Iași 



 

Municipiul Iași și 
comunele Aronenau, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele 
de alimentare cu apă în 
municipiul Iași: înlocuire 
conducte de aducțiune, 
înlocuire echipamente 
electro-mecanice STAP 
Chirița, STAP Moldova, stație 
de clorinare Bârnova, stație 
de clorinare Miroslava, stație 
de clorinare Osoi, înlocuire 
echipamente 
electromecanice stația de 
clorinare Dancu, reabilitare 
stații de pompare oraș Iași, 
reabilitare rezervoare oraș, 
stație de pompare nouă fir 
Z01h Lunca Cetățui, rezervor 
Picioru Lupul , rezervor 
Ciurea, rezervor Miroslava, 
rezervor Valea Adâncă și 
Horpaz, rezervor Osoi, 
înlocuire conducte AC și vechi 
în oraș, extindere rețea de 
distribuție 

Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
ARSACIS 

SF - Master 
Plan Apă 
Canal 

    2017 - 
2030 

 POIM Axa 3 
- Obiectivul 
spevific 3.2, 
Bugetul 
local, Alte 
surse  

Municipiul 
Iași și 
comunele 
Aronenau, 
Holboca, 
Tomești, 
Bârnova, 
Ciurea, 
Miroslava, 
Valea Lupului 
și Rediu 



 

Municipiul Iași și 
comunele Aronenau, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele 
de canalizare în municipiul 
Iași: extindere rețea de 
canalizare Miroslava, 
înființare SPAU Miroslava, 
înființare rețea canalizare în 
Balciu, reabilitare rețea de 
canalizare în Iași, extindere 
rețea de canalizare în Iași, 
înființare SPAU în Iași, 
reabilitare SPAU în Iași, 
reabilitare rețea de 
canalizare în Dancu, 
reabilitare rețea de 
canalizare în Rediu, extindere 
rețea de canalizare în Valea 
Lupuui. înființare SPAU în 
Valea Lupului, înființare rețea 
de canalizare în Valea 
Adâncă, Horpaz, Lunca 
Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, 
Picioru Lupului, Hlincea, 
Visani, Cercu, Todirel, 
Pietrăria, Păun, Goruni, 
Șorogari, Rediu, Breazu, Osoi, 
înființare SPAU în Valea 
Adâncă, Horpaz, Lunca 
Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, 
Picioru Lupului, Todirel, 
Goruni, Șorogari, Rediu, 
Chicirea, Osoi și extindere 
rețea de canalizare în 
Chicirea 
 
 

Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
ARSACIS 

SF - Master 
Plan Apă 
Canal 

    2017 - 
2030 

 POIM Axa 3 
- Obiectivul 
spevific 3.2, 
Bugetul 
local, Alte 
surse  

Municipiul 
Iași și 
comunele 
Aronenau, 
Holboca, 
Tomești, 
Bârnova, 
Ciurea, 
Miroslava, 
Valea Lupului 
și Rediu 

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoarea 
estimată   Orizont 

de timp 
Sursă de 
finanţare Observații 



(euro) 

 Municipiul Iași 

Monitorizarea şi 
evaluarea 
factorilor de 
mediu 

Rețea integrată LASER de 
monitorizare si caracterizare 
a dinamicii atmosferei si a 
compusilor chimici 
nocivi/explozivi în zona 
metropolitană Iași 

Universitatea 
Alexandru Ioan 
Cuza, Facultatea 
de Fizica 

Idee 1,000,000.00 4,430,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

UEFISCDI, 
European 
Research 
Council, 
ROSA 

Iasi 

 Municipiul Iași 

Monitorizarea şi 
evaluarea 
factorilor de 
mediu 

Rețea integrată de 
monitorizare a condițiilor 
meteorologice urbane în zona 
metropolitană Iași 

Universitatea 
Alexandru Ioan 
Cuza, Facultatea 
de Geografie și 
Geologie 

Idee 500,000.00 2,215,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

UEFISCDI, 
European 
Research 
Council 

Iasi 

 Municipiul Iași 

Monitorizarea şi 
evaluarea 
factorilor de 
mediu 

Elaborare Plan de Acțiuni 
privind Energia Durabilă 

Municipiul Iași in 
desfășurare 

45,147 200,000 2017 Buget local   

 Municipiul Iași 

Monitorizarea şi 
evaluarea 
factorilor de 
mediu 

Strategie de salubrizare 
urbană - Eficientizarea 
privind salubrizarea urbana în 
ceea ce privește accesul pe 
unele trasee 

Municipiul Iași idee 15,000 66,450 
 2017 - 
2023 

Buget local, 
granturi de 
mediu, Alte 
surse 

cf. Planului de 
calitate a 
aerului în 
municipiul 
Iaşi 

 Municipiul Iași 

Monitorizarea şi 
evaluarea 
factorilor de 
mediu 

Restricționare trafic greu în 
situația depășirii valorii limită 
(maximă zilnică) pentru PM 
10 

Municipiul Iași       
 2017 - 
2023 Buget local  

reglementare 
locală; nu au 
fost estimate 
costuri 
directe 

 Municipiul Iași 

Monitorizarea şi 
evaluarea 
factorilor de 
mediu 

Reanalizarea condiţiilor de 
amplasament a Staţiei IS1 – 
trafic 

Municipiul Iași   15,000 66,450 2017 Buget local  

cf. Planului de 
calitate a 
aerului în 
municipiul 
Iaşi 

 Municipiul Iași 

Monitorizarea şi 
evaluarea 
factorilor de 
mediu 

Implicarea primăriei în 
monitorizarea calității aerului 
din municipiul Iași 

Primăria 
Municipiului Iaşi, 
GNM, DSP, 

  170,000 753,100 
2017-
2019 

Buget local, 
granturi de 
mediu, Alte 

achiziționare 
1 
Autolaborator 
mobil pentru 



Poliția Locală surse monitorizarea 
calității 
aerului, cf. 
Planului de 
calitate a 
aerului în 
municipiul 
Iaşi 

 Municipiul Iași 

Monitorizarea şi 
evaluarea 
factorilor de 
mediu 

Studiu privind evaluarea 
expunerii populaţiei la 
poluarea aerului cu particule 
în suspensie (PM10 și PM2,5) 

Municipiul Iași, 
Instituții de 
învățământ, 
APM, GNM, 
Direcţia de 
Sănătate Publică 

  8,500 37,655 
2017-
2019 

Buget local, 
granturi de 
mediu, Alte 
surse 

  

 Municipiul Iași 

Realizarea de 
perdele 
forestiere, 
împăduriri și noi 
spații verzi 

Statia verde  -  Reamenajare 
spatii de autobuz/tramvai cu 
vegetatie pentru a reduce 
noxele si pentru a asigura 
oaza de verdetea in oras 

Municipiul Iași idee 1,000,000 4,430,000 
2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
3,2, Bugetul 
local, Alte 
surse  

  

 Municipiul Iași 

Realizarea de 
perdele 
forestiere, 
împăduriri și noi 
spații verzi 

Împădurirea unui teren de 
39,736 ha pentru 
compensarea suprafeţei 
de 6,5764 ha teren scos din 
circuitul forestier, ca urmare 
a implementării 
proiectului Ciric 

Municipiul Iași 
proiect 
inclus in BL 
2017 

155,530 689,000 
 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea 
de investiţii 
4.2, Buget 
local, alte 
surse 

  

 Municipiul Iași 

Realizarea de 
perdele 
forestiere, 
împăduriri și noi 
spații verzi 

Program multianual de 
împădurire a terenurilor de la 
marginea Iaşului (centura 
verde a Iaşului) 

Municipiul Iași idee 700,000 3,101,000 2018-
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioritatea 
de investiţii 
4.1, POR -  
Axa 
Prioritară 4 - 

Continuă 
demersul 
pornit prin 
amenajare 
Pădurea 
Breazu ca 
destinaţie de 



Prioritatea 
de investiţii 
4.2, Buget 
local, alte 
surse 

agrement 

 Municipiul Iași Educație pentru 
mediu 

Organizarea de campanii de 
conștientizare a populației 
privind rolul esențial al 
cetățenilor în gestionarea 
fenomenului de poluare la 
nivel urban 

Municipiul Iași, 
ONG-uri, 
Instituții de 
învățământ, 
APM, GNM 

  17,500 77,525 
2017-
2023 

Buget local, 
alte surse 

2 campanii 
/an, 1000 
persoane 
informate/ 
campanie; 
2500 euro/ 
an; cf. 
Planului de 
calitate a 
aerului în 
municipiul 
Iaşi 

 Municipiul Iași 
Îmbunătăţirea 
calităţii factorilor 
de mediu 

Semaforul verde  -  achizitie 
de arbori/vegetatie care sa 
fie amplasati la trecerile de 
pietoni, mai exact la 
semafoare 

    500,000.00 2,215,000.00 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
3.2, Bugetul 
local, Alte 
surse  

  

 

 

6. IAŞI – POL DE EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE 

6.1. Iaşi – Centru Universitar de prestigiu internaţional, în top 3 la nivel naţional, care  oferă oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională tinerilor. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de maturitate Valoare 
estimată 

Valoare 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 



(euro) 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

„Campus Universitar spații de 
învățământ – Extindere Corp B , 
Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor ” 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

SF si PUZ 6,162,528.22 27,300,000.00 
2017 - 
2023 (36 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - B-dul 
CAROL I  , 
nr.24 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

„Reabilitare  Campus „Titu 
Maiorescu”- căminele C6,C7,C8 + 
parc”  

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

SF 8,752,144.47 38,772,000.00 
2023 - 
2030 (16 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - B-dul. 
Carol I, nr. 17, 
Str. Titu 
Maiorescu, nr. 
15, Parc Titu 
Maiorescu -B-
dul Carol I, nr. 
17  

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

„Consolidare  și refuncționalizare 
CĂMIN C4 – Tg. Copou  ” 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

ET 1,918,735.89 8,500,000.00 
2023 - 
2030 (36 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - Str. 
STOICESCU   , 
nr.1 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

„Complex administrativ 
multifunctional- Iaşi 
(administratie,servicii,magazii)” 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

Idee 2,257,336.34 10,000,000.00 
2023 - 
2030 (36 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - Str. Titu 
Maiorescu, 
nr.15 



 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

Iași STUDENT CARD - Proiect de 
creare de parteneriate între 
Primărie, instituţiile de educaţie 
şi mediul privat pentru 
introducerea unui Card de 
Student la nivelul Municipiului 
care oferă reduceri studenţilor la: 
transport în comun, activităţi de 
sport, agrement şi loisir, 
alimentație publică, unități 
comerciale 

Municipiul Iași Idee 500,000 2,215,000 
2017 - 
2023 

Bugetul 
Local, 
parteneri 
privați, alte 
surse 

Iaşi 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

Reabilitarea, refuncționalizarea și 
modernizarea căminelor T1-T2, 
T3-T4 și T5 

UNIVERSITATEA 
TEHNICA 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN IAȘI 
– TUIASI 

Idei, Studii 
geotehnice, 
Certificate de 
urbanism 

11,286,681.72 50,000,000.00 
2017 - 
2023 (36 - 
48 luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi - Bd. Tudor 
Vladimirescu 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A 
SPAȚIILOR DIN CAMPUSUL 
ACADEMIC AL UNIVERSITĂȚII 
TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” 
DIN IAȘI – TUIASI 

UNIVERSITATEA 
TEHNICA 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN IAȘI 
– TUIASI 

PT 10,158,013.54 45,000,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi - Str. Prof. 
Dr. Doc. 
Dimitrie 
Mangeron nr. 
1÷73 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

PIAȚA NAȚIUNII 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  4,800,000.00 21,264,000.00 
2018 - 
2019 (12 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 



T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

EXTINDEREA BIBLIOTECII 
"GRIGORE T. POPA". SPAȚII DE 
STUDIU ÎN AER LIBER 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  3,100,000.00 13,733,000.00 
2020 - 
2022 (36 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

CENTRUL RECREAȚIONAL 
"GRIGORE T. POPA" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  200,000.00 886,000.00 
2017 - 
2022 (3 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

EXTINDEREA AULEI ȘI CORPULUI 
FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  11,900,000.00 52,717,000.00 
2019 - 
2022 (48 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 



 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

U.M.F. - CORP "MIHAIL 
KOGALNICEANU" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

în execuție 3,350,000.00 14,840,500.00 2017 (9 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

EXTINDEREA RESTAURANTULUI 
STUDENȚESC 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  810,000.00 3,588,300.00 
2017 - 
2019 (2 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

CAMPUSUL UNIVERSITAR 
"GRIGORE T. POPA" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  16,500,000.00 73,095,000.00 
2020 - 
2022 (36 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

CENTRUL DE CONFERINȚE 
"GRIGORE T. POPA" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  10,500,000.00 46,515,000.00 
2019 - 
2020 (24 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 



Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

SPAȚII METODICO - DIDACTICE 
PRIN REFUNCȚIONALIZAREA 
CORPULUI PRINCIPAL AL 
UNIVERSITĂȚII 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

în execuție 2,800,000.00 12,404,000.00 
2016 - 
2017 (18 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

SPAȚII ADMINISTRATIVE ÎN 
INCINTA UNIVERSITĂȚII 
"GRIGORE T. POPA" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  4,000,000.00 17,720,000.00 
2019 - 
2022 (48 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

Dotări pentru Laborator 
„Dezvoltare Durabilă” (aparatură 
şi echipamente)  

Facultatea de 
Arhitectură G.M. 
Cantacuzino 

  15,000.00 66,450.00 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului 
Strategic 2016 
- 2020 al 
Facultății de 
Arhitectură 
G.M. 
Cantacuzino 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

Dotări pentru „Amenajare Sala 
de Proiecţii şi Hol Expoziţional”  

Facultatea de 
Arhitectură G.M. 
Cantacuzino 

  5,000.00 22,150.00 2017 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 

Conform 
Planului 
Strategic 2016 
- 2020 al 
Facultății de 



local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Arhitectură 
G.M. 
Cantacuzino 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

Dotări pentru „Atelier machete”  
Facultatea de 
Arhitectură G.M. 
Cantacuzino 

  5,000.00 22,150.00 2017 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului 
Strategic 2016 
- 2020 al 
Facultății de 
Arhitectură 
G.M. 
Cantacuzino 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

Dotări pentru Laborator 
„Proiectare asistată de 
calculator”  

Facultatea de 
Arhitectură G.M. 
Cantacuzino 

  5,000.00 22,150.00 2017 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului 
Strategic 2016 
- 2020 al 
Facultății de 
Arhitectură 
G.M. 
Cantacuzino 

 Municipiul 
Iași 

Campusuri 
universitare 
europene şi 
facilităţi pentru 
studenţi 

Dotări (mobilier) pentru 
„Amenajare Decanat-Secretariat”  

Facultatea de 
Arhitectură G.M. 
Cantacuzino 

  2,000.00 8,860.00 2017 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului 
Strategic 2016 
- 2020 al 
Facultății de 
Arhitectură 
G.M. 
Cantacuzino 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 
universitar 

FUNDAȚIA ALUMNI "VLADIMIR 
BUȚUREANU" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  810,000.00 3,588,300.00 
2017 - 
2020 (12 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 



Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 
universitar 

CENTRUL DE ABILITĂȚI 
FUNDAMENTALE "GRIGORE T. 
POPA" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

în execuție 5,000,000.00 22,150,000.00 
2016 - 
2018 (36 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 
universitar 

CENTRUL DE STUDII 
APROFUNDATE "GRIGORE T. 
POPA" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  2,370,000.00 10,499,100.00 
2017 - 
2022  (12 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 
universitar 

CENTRUL DE MEDICINĂ 
EXPERIMENTALĂ "GRIGORE T. 
POPA" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

în execuție 5,000,000.00 22,150,000.00 
2015 - 
2016  (12 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE 
"GRIGORE T. POPA" 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

în execuție 1,000,000.00 4,430,000.00  2016  (12 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 



universitar pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 
universitar 

CENTRUL DE EVALUARE ȘI 
TESTARE (ASCLEPIOS) 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

în execuție 6,500,000.00 28,795,000.00 
2016 - 
2017  (24 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 
universitar 

INSTITUTUL DE ANATOMIE 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  450,000.00 1,993,500.00 
2017 - 
2020  (12 
luni) 

Buget 
propriu 

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 
universitar 

„Centrul de cercetare 
multidisciplinara” 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

Idee 14,672,686.23 65,000,000.00 
2023 - 
2030 (36 
luni) 

Bugetul de 
stat, Fonduri 
externe, 
Venituri 
proprii  

Iasi - Aleea 
Mihail 
Sadoveanu,nr 
5-7 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 
universitar 

“Gradina Botanica -Centrul de 
cercetare  
multidisciplinara,,Biodom’’ 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

SF 14,672,686.23 65,000,000.00 
2023 - 
2030 (36 
luni) 

Bugetul de 
stat, Fonduri 
externe, 
Venituri 
proprii  

Iasi - Str.   
Dumbrava 
Roşie,nr. 5-7 



 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platforme de 
excelenţă în 
învăţământul 
universitar 

Eveniment anual de promovare a 
proiectelor de diplomă sau a 
proiectelor excepţionale din 
cadrul universităţilor ce 
presupune expoziţii, concerte şi 
spectacole în spaţii urbane sau 
clădiri nefolosite 

  Idee     2017 - 
2020 

Bugetul 
Local Iaşi 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

„Consolidare  OBSERVATORUL  
ASTRONOMIC  ” 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

PT si DTAC 654,627.54 2,900,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - Aleea 
SADOVEANU  , 
nr.5 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

„Consolidare  CORP A ” 
Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

SF 15,575,620.77 69,000,000.00 
2017 - 
2023 (72 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - b-dul  
CAROL I , nr.11 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

„Consolidare  CORP B ” 
Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

SF 11,738,148.98 52,000,000.00 
2017 - 
2023 (73 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - b-dul  
CAROL I , nr.22 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

„Refunctionalizare si Reabilitare 
Casa Universitarilor Iasi” 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

SF 1,128,668.17 5,000,000.00 
2017 - 
2023 (18 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 

Iasi - B-dul  
Carol I, nr. 9 



Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

Consolidare  CORP  J – 
Administrativ    

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

ET 790,067.72 3,500,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - b-dul 
CAROL  I   , 
nr.18 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

„Reabilitare imobil str. 
Munteni,nr. 34,mun. Iaşi” 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

SF 1,580,135.44 7,000,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - Str. 
Munteni, nr. 
34 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

„Consolidare  CORP E  - Iustin 
Georgescu ” 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

SF 2,234,762.98 9,900,000.00 
2017 - 
2023 (36 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - Str. 
PĂCURARI  , 
nr.9 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

„Consolidare  SALA DE SPORT nr. 
3  ” 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza”  

ET 1,015,801.35 4,500,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - Str. 
TOMA COZMA  
, nr.2 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

Imobilul Rectorat al Universității 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din 
Iași  

UNIVERSITATEA 
TEHNICA 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN IAȘI 
– TUIASI 

Idee 3,386,004.51 15,000,000.00 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

Reabilitarea și modernizarea 
rețelelor și instalațiilor electrice, 
sanitare, termice și de hidranți 
aferente campusului studențesc 
„Tudor Vladimirescu” 

UNIVERSITATEA 
TEHNICA 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN IAȘI 
– TUIASI 

Idee 10,158,013.54 45,000,000.00 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

Reabilitarea și modernizarea 
căminelor studențești (CĂMIN 1 
MAI A, CĂMIN E1, CĂMIN C9, 
CĂMIN C10, CĂMIN 1 DECEMBRIE 
PAV.9, CĂMIN 1 DECEMBRIE 
PAV.10) 

Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

  10,158,013.54 45,000,000.00 2017 - 
2022 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului de 
Dezvoltare 
Strategică 
pentru 
Perioada 2016 
- 2020 al 
Universității de 
Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T.Popa" Iași 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

Lucrări de reparaţii curente 
(scări, terase, trotuare)  

Facultatea de 
Arhitectură G.M. 
Cantacuzino 

  25,000.00 110,750.00 2017 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Conform 
Planului 
Strategic 2016 
- 2020 al 
Facultății de 
Arhitectură 
G.M. 
Cantacuzino 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea şi 
consolidarea 
clădirilor 
universitare 

Reabilitare/refuncţionalizare 
spaţii studenţi, cadre didactice; 
mobilier și lucrări de reabilitare 
termică a clădirii 

Facultatea de 
Arhitectură G.M. 
Cantacuzino 

  75,000.00 332,250.00 2017 - 
2019 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  
 

Conform 
Planului 
Strategic 2016 
- 2020 al 
Facultății de 
Arhitectură 
G.M. 
Cantacuzino 

6.2. Educație preuniversitară performantă, care se remarcă la nivel naţional prin performanțele elevilor. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de maturitate 
Valoare 
estimată 
(euro) 

  Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platflorme care 
promovează 
educaţia şi 
susţin 
orientarea 
elevilor în 
carieră 

Şcoala DA!  
Municipiu Iaşi 
partener 

Cerere finantare 500,000 2,215,000 2017-2020 

POCU - Axa 
prioritara 6, 
Bugetul 
local, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platflorme care 
promovează 
educaţia şi 
susţin 
orientarea 
elevilor în 
carieră 

Împreună pentru adolescenți-
consiliere și training (IMPACT) 

Municipiu Iaşi 
partener 

Idee 180,587 800,000 
2017 - 
2023 (18 
luni) 

POCU - Axa 
prioritara 6, 
Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

 Municipiul 
Iași 

Crearea de 
platflorme care 
promovează 
educaţia şi 
susţin 
orientarea 
elevilor în 
carieră 

Adolescent Z - platformă online 
de resurse informaţionale şi 
consiliere pentru tineri 

Municipiu Iaşi 
partener Idee 203,160 900,000 

2017 - 
2023 (18 
luni) 

POCU - Axa 
prioritara 6, 
Bugetul 
local,  Alte 
surse  

  



 
proiect la 
nivelul 
ZMI 

Crearea de 
platflorme care 
promovează 
educaţia şi 
susţin 
orientarea 
elevilor în 
carieră 

Servicii educaționale complexe 
pentru elevi - Școala de dupa 
școală 

Municipiu Iaşi 
partener 

Idee 214,447 950,000 
 2017 - 
2023 (18 
luni)  

Programul 
Operațional 
ENI România 
- Republica 
Moldova - 
Prioritatea 
1,1 (în cazul 
programelor 
care să 
implice 
ambele țări), 
Bugetul 
local,  Alte 
surse  

  

 
proiect la 
nivelul 
ZMI 

Crearea de 
platflorme care 
promovează 
educaţia şi 
susţin 
orientarea 
elevilor în 
carieră 

Program de ajutoare, burse și 
premii pentru elevii ieșeni Municipiul Iași 

în desfășurare în 
2017 1,580,135 7,000,000 2017-2023 

Bugetul 
local, 
parteneriate, 
alte surse 

1000000 lei/ 
an 

 
proiect la 
nivelul 
ZMI 

Crearea de 
platflorme care 
promovează 
educaţia şi 
susţin 
orientarea 
elevilor în 
carieră 

E șansa mea! Acces și succes în 
educație 

Municipiu Iaşi 
partener 

Idee 500,000 2,215,000 
2017 - 
2023 (18 
luni) 

POCU - Axa 
prioritara 6, 
Programul 
Operațional 
ENI România 
- Republica 
Moldova - 
Prioritatea 
1,1 (în cazul 
programelor 
care să 
implice 
ambele țări), 

  



Bugetul 
local, Alte 
surse  

 
proiect la 
nivelul 
ZMI 

Crearea de 
platflorme care 
promovează 
educaţia şi 
susţin 
orientarea 
elevilor în 
carieră 

Paşi spre o carieră de succes 
Municipiu Iaşi 
partener Idee 677,200 3,000,000 

2017 - 
2023 (24 
luni) 

POCU - Axa 
prioritara 6, 
Programul 
Operațional 
ENI România 
- Republica 
Moldova - 
Prioritatea 
1,2 (în cazul 
programelor 
care să 
implice 
ambele țări), 
Bugetul 
local, Alte 
surse  

ZMI - 10 școli 
gimnaziale  

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Construcția, modernizarea si 
echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru Colegiul 
National “Costache Negruzzi”  

Colegiul National 
“Costache 
Negruzzi”  

Idee 2,257,336 10,000,000 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iasi - strada 
Toma Cozma 
nr, 6 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reabilitare/ modernizare 
Colegiul National Mihai Eminescu 
Iasi 

Municipiul Iaşi Idee 519,187 2,300,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Modernizare Liceu Economic nr.2 Municipiul Iaşi PT  2,257,336 10,000,000 
2017 – 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

Iaşi - 
Str,Sf,Andrei nr 
70  

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reabilitare/ modernizare Liceul 
Teoretic de Informatică Grigore 
Moisil Iasi 

Municipiul Iaşi Idee 902,935 4,000,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reparatii capitale si 
refunctionalizare cladiri sala de 
sport si ateliere, reparatii teren 
de sport exterior, amenajare 
parcare si acces auto in incinta 
LICEULUI TEORETIC WALDORF 
IASI (administrat conform H.C.L. 
nr. 274 din 30.09.2014 , precum 
si a procesului verbal de predare 
primire incheiat la 13.02.2015)  

Lic. Teoretic 
Waldorf, 
Municipiul Iași 

EXPERTIZA 
TEHNICĂ ŞI 
PROIECT 
CONSOLIDARE 
LICEUL “ŞTEFAN 
PROCOPIU”, CALEA 
CHIŞINĂULUI, 
NR,132 BIS, IAŞI, 
faza P,Th,-  2004, 
Proiect 
recompartimentare 
in faza PreSF- 2016 

280,000 1,240,400 
2017 – 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reabilitare Sala de Sport Colegiul 
Garabet Ibrăileanu 

Colegiul Naţional 
“Garabet 
Ibrăileanu” 

Idee 300,000 1,329,000 
 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Modernizarea şi extinderea 
spaţiilor de învăţământ cu 9 săli 
de clasă în cadrul Colegiului 
Garabet Ibrăileanu pentru 
facilitarea accesului elevilor din 
Zona Metropolitană 

Colegiul Naţional 
“Garabet 
Ibrăileanu” 

Idee 1,000,000 4,430,000 
 2017 - 
2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reabilitare/ modernizare 
Colegiul National de arta Octav 
Bancila Iasi 

Municipiul Iaşi Idee 872,009 3,863,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reabilitare/ modernizare Liceul 
cu program Sportiv Municipiul Iaşi Idee 968,397 4,290,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reabilitare/ modernizare Liceul 
teoretic Petru Poni 

Municipiul Iaşi Idee 207,675 920,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reabilitare/ modernizare 
Colegiul National Emil Racovita 
Iasi 

Municipiul Iaşi Idee 91,422 405,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reabilitare/ modernizare Liceul 
Teoretic Alexadru Ioan Cuza Iasi 

Municipiul Iaşi Idee 146,727 650,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir 
Iasi Municipiul Iaşi Idee 1,621,670 7,184,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
infrastructurii 
preuniversitare 

Reabilitare/ modernizare Liceul 
Teoretic Miron Costin Iasi 

Municipiul Iaşi Idee 298,646 1,323,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 



   
Reabilitare/ modernizare Liceul 
Teoretic Vasile Alecsandri Iasi Municipiul Iaşi Idee 1,616,253 7,160,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 3- 
Prioritatea 
de investiţii 
3,1, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

 

6.3. Iaşul este un pol regional de învăţământ tehnic şi profesional, care oferă posibilitatea specializării şi atingerii performanţelor tehnice printr-o infrastructură modernă, dotări tehnologice 
inovatoare şi dialog cu mediul de afaceri 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de maturitate 
Valoare 
estimată 
(euro) 

  Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare Observații 

 Municipiul 
Iași 

Creşterea 
competențelor 
în cadrul 
învăţământului 
profesional și 
tehnic  

Suplimentarea locurilor şi a 
cadrelor didactice specializate în 
învăţământul postliceal şi 
profesional, mai ales în 
domeniile: turism, servicii, 
industrie alimentară, textil şi 
electric 

  Idee     2017 - 
2030 

POCU - Axa 
prioritara 6 - 
Obiectiv 
specific 6.16, 
Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

 Municipiul 
Iași 

Creşterea 
competențelor 
în cadrul 
învăţământului 
profesional și 
tehnic  

Proiect de specializare a cadrelor 
didactice din învăţământul tehnic 
prin schimburi de experienţă 
internaţionale 

  Idee     2017 - 
2030 

POCU - Axa 
prioritara 6 - 
Obiectiv 
specific 6.6 şi 
6.15, Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  



 Municipiul 
Iași 

Creşterea 
competențelor 
în cadrul 
învăţământului 
profesional și 
tehnic  

IAȘI MAKER SPACE - Proiect de 
creare şi dotare a unui atelier 
multifuncţional cu o bază de 
materiale şi instrumente 
performante care să servească 
tuturor liceelor tehnologice şi 
care să permită realizarea de 
cursuri practice indiferent de 
specializare 

Municipiu Iaşi 
partener Idee 2,000,000 8,860,000 

2017 – 
2023 
(continuare 
și în 
perioada 
2023-2030) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4,4, Bugetul 
local, Alte 
surse, 
parteneri 
privați 

  

 
proiect la 
nivelul 
ZMI 

Creşterea 
competențelor 
în cadrul 
învăţământului 
profesional și 
tehnic  

Inserția profesională a 
absolvenților IPT (învățământ 
profesional și tehnic), prin 
dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale 

Municipiu Iaşi 
partener Idee 135,440 600,000 24 luni 

POCU - Axa 
prioritara 6 - 
Obiectiv 
specific 6.14, 
Bugetul 
local, 
Fonduri 
proprii, Alte 
surse  

  

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

 Refunctionalizare, reabilitare 
complex Liceu Pedagogic Vasile 
Lupu Iași 

  SF 19,530,953 86,522,120 
2017 - 
2023 (22 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 10- 
Prioriteatea 
de investiţii 
10.1, Bugetul 
local, Alte 
surse  

Iaşi - Aleea 
Mihail 
Kogălniceanu, 
nr 46 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

   Modernizare campus școlar 
tehnic în municipiul Iași - Colegiu 
tehnic Gheorghe Asachi 

  PT 2,540,632 11,255,000 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

Iasi - str, Lascăr 
Catargi, nr, 29 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Modernizare Liceu Tehnologic 
Gheorghe Marzescu Iasi 

  contractare doc, 
Tech-edilit 

2,257,336 10,000,000 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

Iaşi - 
Str,M,Sturdza 
nr,43 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Liceul Pedagogic "Vasile Lupu", 
Iaşi 

Municipiul Iaşi idee 150,000 664500 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Liceul Tehnologic Economic de 
Turism, Iaşi Municipiul Iaşi idee 112,641 499,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Liceul Tehnologic de Mecatronică 
și Automatizări, Iaşi 

Municipiul Iaşi idee 197,517 875,000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Liceul Tehnologic Economic 
"Virgil Madgearu", Iaşi Municipiul Iaşi idee 135,440 600000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 

 



surse  

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Colegiul Agricol şi de Industrie 
alimentară Vasile Adamachi Iasi Municipiul Iaşi idee 595,711 2639000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Colegiul National Iaşi Municipiul Iaşi idee 135,440 600000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Municipiul Iaşi idee 262,980 1165000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Colegiul Tehnic Ioan C. 
Stefanescu Iaşi 

Municipiul Iaşi idee 155,756 690000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

 



 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Colegiul Tehnic Mihail Sturdza 
Iaşi 

Municipiul Iaşi idee 216,704 960000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Colegiul Tehnic de Transporturi şi 
Construcţii Iaşi 

Municipiul Iaşi idee 196,388 870000 2017-2023 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

 

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Modernizare campus scolar 
tehnic in municipiul Iași - Liceul 
Tehnologic Petru Poni Iași 

  PT 2009 2,483,069.98 11,000,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

Iaşi - B-dul 
Socola nr.110  

 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Modernizare Liceu Tehnologic 
Gheorghe Marzescu Iasi   contractare doc. 

Tech-edilit 2,257,336.34 10,000,000.00 
2017 - 
2023 (24 
luni) 

POR -  Axa 
Prioritară 4 - 
Prioriteatea 
de investiţii 
4.4, Bugetul 
local, Alte 
surse  

Iaşi - 
Str.M.Sturdza 
nr.43 

 

 

7. IAȘI INTERNAȚIONAL  



Promovarea cooperării teritoriale si rezolvarea unor probleme de interes comun prin crearea și dezvoltarea de structuri parteneriale la nivel național și internațional 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Solicitant Grad de 

maturitate 
Valoarea 
estimată (euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Orizont de 
timp 

Sursă de 
finanţare 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Înfiinţarea centrului de 
productie cinematografică 
pentru amatori Romania – 
Republica Moldova 

Municipiul Iaşi Idee 500,000 2,215,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
, bugetul local 
și județean, 
parteneri 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

 Înființarea taberei de creaţie 
pentru tineret ”Moldova” 

Municipiul Iaşi Idee 500,000 2,215,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
, bugetul local 
și județean, 
parteneri 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Promovarea şi conservarea 
patrimoniului cultural şi istoric 
la nivel transfrontalier 

Municipiul Iaşi Idee 500,000 2,215,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.2, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Creșterea mobilității la nivel 
internațional pentru artiștii 
ieșeni și operele lor 

Municipiul Iaşi Idee 5,000 22,150 2017 - 2023 
EEA Grants - 
Granturilor 
Norvegiene și 



SEE (cumulat), 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Protejarea identității europene 
și a identității locale prin 
înțelegerea diversității 
culturale  

Municipiul Iaşi Idee 5,000 22,150 2017 - 2023 

EEA Grants - 
Granturilor 
Norvegiene și 
SEE (cumulat), 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Promovarea istoriei culturale a 
minorităților ieșene și 
facilitarea accesului la 
patrimoniul imaterial al 
minorităților culturale și etnice 
ieșene pentru publicul larg 

Municipiul Iaşi Idee 15,000 66,450 2017 - 2023 

EEA Grants - 
Granturilor 
Norvegiene și 
SEE (cumulat), 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Facilitarea accesului la 
patrimoniul imaterial al 
minorităților culturale și etnice 
ieșene pentru publicul larg 

Municipiul Iaşi Idee 5,000.00 22,150.00 2017 - 2023 

EEA Grants - 
Granturilor 
Norvegiene și 
SEE (cumulat) 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Restaurarea/conservarea 
bunurilor culturale mobile 

Municipiul Iaşi Idee 10,000 44,300 2017 - 2023 

EEA Grants - 
Granturilor 
Norvegiene și 
SEE (cumulat), 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 



 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Crearea și dezvoltarea de 
muzee și spații culturale 

Municipiul Iaşi Idee 10,000 44,300 2017 - 2023 

EEA Grants - 
Granturilor 
Norvegiene și 
SEE (cumulat), 
Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1 
, bugetul local 
și județean, 
parteneri 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Protejarea sau revitalizarea 
patrimoniului natural cu 
valoare istorică și culturală Municipiul Iaşi Idee 10,000.00 44,300.00 2017 - 2023 

EEA Grants - 
Granturilor 
Norvegiene și 
SEE (cumulat) 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul culturii și 
patrimoniului 

Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și 
cultural 

Municipiul Iaşi Idee 300,000 1,329,000 2017 - 2023 

Programul de 
cooperare 
interregională 
INTERREG 
EUROPE, EEA 
Grants - 
Granturi 
Norvegiene și 
SEE, bugetul 
local și 
județean, 
parteneri 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul economiei 

Înființarea centrului cultural de 
valorificare a vinului şi 
vinificaţiei România- Republica 
Moldova 

Municipiul Iaşi Idee 400,000 1,772,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 2.1, 
bugetul local și 



județean, 
parteneri 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul economiei 

Sprijinirea infrastructurii TIC la 
nivel transfrontalier  

Municipiul Iaşi Idee 300,000 1,329,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 3.1, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 
Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul economiei 

Îmbunătăţirea reglementărilor 
în sectorul financiar şi întărirea 
pieţelor financiare şi a 
Instituţiilor Municipiul Iaşi Idee   0.00 2017 - 2023 

Programul de 
cooperare 
elvețiano-
român 

 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul economiei 

Creșterea calității educației din 
Iași si a unor orașe din 
Republica Moldova prin 
cooperare instituțională  

Municipiul Iaşi Idee 100,000 443,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 1.1, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul economiei 

Îmbunătăţirea mediului de 
afaceri şi a accesului la 
finanţare a IMM-urilor 

Municipiul Iaşi Idee 150,000 664,500 2017 - 2023 

Programul de 
cooperare 
elvețiano-
român, POCU 
2014-2020, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 



 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul mediului 

Sprijinirea tranziției industriale 
către o economie eficientă din 
punct de vedere al utilizării 
resurselor, promovarea unei 
creșteri ecologice, a Eco 
inovării și a managementului 
performanței de mediu în 
sectorul public și cel privat 

Municipiul Iaşi Idee 200,000 886,000 2017 - 2023 

Programul de 
cooperare 
interregională 
INTERREG 
EUROPE, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul mediului 

Sprijinirea activităților comune 
în vederea prevenirii 
dezastrelor naturale şi 
antropice, precum şi acțiuni 
comune în timpul situațiilor de 
urgență  

Municipiul Iaşi Idee 300,000 1,329,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 4.2, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul mediului 

Acțiuni pentru îmbunătăţirea 
mediului înconjurător 

Municipiul Iaşi Idee 50,000 221,500 2017 - 2023 

Programul de 
cooperare 
elvețiano-
român, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul serviciilor 
publice 

Creșterea accesului la sănătate 
pentru persoanele 
defavorizate din zona 
transfrontalieră 

Municipiul Iaşi Idee 400,000 1,772,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 4.1, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 



 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul serviciilor 
publice 

Prevenirea şi combaterea 
criminalității organizate şi 
cooperarea poliției din zona 
transfrontalieră 

Municipiul Iaşi Idee 200,000 886,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 4.3, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul serviciilor 
publice 

Sprijin pentru reforme privind 
societatea civilă și incluziunea 
romilor și a altor grupuri 
vulnerabile 

Municipiul Iaşi Idee 300,000 1,329,000 2017 - 2023 

Programul de 
cooperare 
elvețiano-
român, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul serviciilor 
publice 

Sprijinirea dezvoltării 
serviciilor de sănătate 
transfrontaliere 

Municipiul Iaşi Idee 500,000 2,215,000 2017 - 2023 

Programul 
Operațional 
ENI România - 
Republica 
Moldova - 
Prioritatea 4.1, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 Municipiul Iași 
și ZMI 

Cooperare 
internaţională în 
domeniul mobilității 
urbane durabile 

Identificarea de măsuri 
inovatorare pentru mobilitatea 
urbană sustenabilă și 
reducerea emisiilor de CO2 
generate de traficul auto 

Municipiul Iaşi Idee 250,000 1,107,500 2017 - 2023 

Programul de 
cooperare 
interregională 
INTERREG 
EUROPE, 
URBACT, 
bugetul local și 
județean, 
parteneri 

 



 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Orizont 
de timp Sursă de finanţare Observații 

 
proiect la 
nivelul 
ZMI 

Construire 
structuri 
asociative și 
parteneriate 
pentru o 
administraţie 
publică 
performantă 

MetroPOLIS – 
ARTICULAREA 
UNITĂŢILOR 
ADMINISTRATIV-
TERITORIALE ALE ZONEI 
METROPOLITANE IAŞI 
ÎNTR-O STRUCTURĂ 
URBANĂ POLICENTRICĂ  

Universitatea 
Alexandru 
Ioan Cuza, 
Facultatea de 
Geografie și 
Geologie 

Idee 240,000.00 1,063,200.00 2017-
2030 

UEFISCDI, European Research 
Council   

 Municipiu
l Iași 

Creşterea 
gradului de 
conştientizare 
şi participare 
publică 

Networking cu autorități, 
instituții, organisme 
publice naționale și 
internaționale  

Municipiul Iaşi Idee 451,467.27 2,000,000.00 2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente 

  

 Municipiu
l Iași 

Creşterea 
gradului de 
conştientizare 
şi participare 
publică 

Dezvoltarea 
mecanismelor de 
consultare cu ONG-urile, 
partenerii sociali și 
instituțiile de învățământ 
superior în elaborarea 
politicilor și strategiilor 
la nivel local 

Municipiul Iaşi Idee 225,734 1,000,000 2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente, Bugetul local, 
alte surse 

  

 Municipiu
l Iași 

Creşterea 
gradului de 
conştientizare 
şi participare 
publică 

Sprijinirea dezvoltării 
responsabilităţii civice, 
implicării comunităţilor 
locale în viaţa publică și 
participării la procesele 

Municipiul Iaşi Idee 225,734 1,000,000 
2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente, Bugetul local, 
alte surse 

  



decizionale 

 Municipiu
l Iași 

Creşterea 
gradului de 
conştientizare 
şi participare 
publică 

Dezvoltarea de carte ale 
serviciilor publice, 
ghiduri pentru 
beneficiarii de servicii 
publice, campanii de 
informare și de 
promovare 

Municipiul Iaşi Idee 338,600 1,500,000 
2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente, Bugetul local, 
alte surse 

  

 Municipiu
l Iași 

Creşterea 
gradului de 
conştientizare 
şi participare 
publică 

Efectuarea de sondaje 
privind percepţia 
publică, studii, analize și 
cercetări privind aspecte 
legate de corupție 

Municipiul Iaşi Idee 225,733.63 1,000,000.00 2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente 

  

 Municipiu
l Iași 

Creşterea 
gradului de 
conştientizare 
şi participare 
publică 

Creşterea gradului de 
conştientizare publică şi 
campanii de educare 
anticorupție 

Municipiul Iaşi Idee 338,600.45 1,500,000.00 2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente 

  

 Municipiu
l Iași 

Elaborarea și 
implementare
a de politici și 
strategii la 
nivel local 

Înființarea unui 
departament/serviciu de 
planificare a 
transportului  

Municipiul Iaşi Idee 500,000.00 2,215,000.00 2017 - 
2019  Cf. PMUD 

  

 Municipiu
l Iași 

Elaborarea și 
implementare
a de politici și 
strategii la 
nivel local 

Crearea sau 
îmbunătățirea 
documentelor strategice, 
de planificare și 
management integrat 
pentru patrimoniul 
cultural 

Municipiul Iaşi Idee 5,000 22,150 
2017 - 
2023 

EEA Grants - Granturi 
Norvegiene și SEE (cumulat), 
Programul Operațional ENI 
România - Republica Moldova - 
Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii îndocumente 
strategice care să vizeze 
ambele țări), bugetul local, alte 
surse 

  

 Municipiu
l Iași 

Elaborarea și 
implementare
a de politici și 

Securitate, stabilitate şi 
sprijin pentru reforme în 
domeniul sănătății 

Municipiul Iaşi Idee     2017 - 
2023 

Programul de cooperare 
elvețiano-român   



strategii la 
nivel local 

 Municipiu
l Iași 

Elaborarea și 
implementare
a de politici și 
strategii la 
nivel local 

Elaborarea și 
implementarea de 
politici și strategii la 
nivel local 

Municipiul Iaşi Idee 1,128,668.17 5,000,000.00 2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente 

  

 Municipiu
l Iași 

Elaborarea și 
implementare
a de politici și 
strategii la 
nivel local 

Cooperare instituțională 
în domeniul educațional 
în vederea creșterii 
accesului la educație și a 
calității acesteia și 
facilitarea accesului pe 
piața muncii 

Municipiul Iaşi 
(Acţiuni 
comune în 
sprijinul 
grupurilor 
dezavantajate
) 

Idee 112,867 500,000 
2017 - 
2023 

ENI România - Republica 
Moldova, Granturi Norvegiene 
și SEE , alte surse 

  

 Municipiu
l Iași 

Elaborarea și 
implementare
a de politici și 
strategii la 
nivel local 

Fond de dezvoltare 
durabilă a municipiului 
Iași 

  Idee 2,257,336.34 10,000,000.0
0 

2017 - 
2030 
(anual) 

Bugetul municipiului Iași si 
donatori privați. 

10 000 000 milioane 
de lei contribuție 
anuală a municipiului 
Iași. 

 Municipiu
l Iași 

Elaborarea și 
implementare
a de politici și 
strategii la 
nivel local 

Elaborarea strategiei de 
promovare a serviciilor 
Municipiului Iași pe piața 
internațională a 
serviciilor de formare în 
domeniul sănătății (în 
sprijinul aplicării Planului 
de implementare 
strategii UMF - Iași 2016 
- 2020) 

Municipiul 
Iași, 
Universitatea 
de Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T. Popa" Iași 

Idee     2017 - 
2023     

 Municipiu
l Iași 

Elaborarea și 
implementare
a de politici și 
strategii la 
nivel local 

Sprijinirea creșterii 
numărului de acțiuni de 
diseminare a rezultatelor 
științifice ale 
Universitatea de 
Medicină și Farmacie 
"Gr. T. Popa" Iași (în 
sprijinul aplicării Planului 
de implementare 
strategii UMF - Iași 2016 

Municipiul 
Iași, 
Universitatea 
de Medicină și 
Farmacie "Gr. 
T. Popa" Iași 

Idee     2017 - 
2023     



- 2020) 

 Municipiu
l Iași 

Formarea 
personalului 
din 
administraţia 
publică 

Dezvoltarea 
competențelor 
autoritățlor publice 
locale în dezvoltarea 
serviciilor sociale și de 
economie socială în 
comunitate. 

Municipiul Iaşi Draft 5,000,000 22,150,000 

2017 - 
2023 
(36 
luni) 

POCA, bugetul local și 
județean, parteneri   

 Municipiu
l Iași 

Formarea 
personalului 
din 
administraţia 
publică 

Dezvoltarea abilităților 
personalului din cadrul 
autorității publice locale 
pe teme specifice de 
interes (ex. planificarea 
strategică; planificare 
bugetară; control 
managerial intern; 
politici publice locale; 
fundamentare, 
elaborare, 
implementare, 
monitorizare şi evaluare 
a deciziilor la nivelul 
administrației publice 
locale) 

Municipiul Iaşi Idee 338,600 1,500,000 2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente, bugetul local și 
județean, parteneri 

  

 Municipiu
l Iași 

Formarea 
personalului 
din 
administraţia 
publică 

Cursuri de formare 
pentru personalul din 
structurile de audit și 
control 
intern/integritate/comisi
i de disciplină 

Municipiul Iaşi Idee 225,734 1,000,000 2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente, bugetul local și 
județean, parteneri 

  



 Municipiu
l Iași 

Formarea 
personalului 
din 
administraţia 
publică 

Creșterea nivelului de 
educație în domeniul 
anticorupției, eticii și 
integrității pentru 
personalul autorității 
publice locale (prin 
intermediul unor 
programe şi curricula 
specifice de formare 
profesională) 

Municipiul Iaşi Idee 338,600 1,500,000 2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente, bugetul local și 
județean, parteneri 

  

 Municipiu
l Iași 

Formarea 
personalului 
din 
administraţia 
publică 

Cursuri de formare 
privind etica și 
integritatea adresate 
personalului autorității 
publice locale  

Municipiul Iaşi Idee 225,733.63 1,000,000.00 2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente 

  

 
proiect la 
nivelul 
ZMI 

Formarea 
personalului 
din 
administraţia 
publică 

COMUNICARE ȘI 
LEADERSHIP ÎN SLUJBA 
CETĂȚENILOR 

 ASOCIAȚIA 
ARTCIVICA  Idee -   2017 -

2030 - Punctele de lucru ale 
administrației locale 

 
Municipiu
l Iași şi 
ZMI 

Formarea 
personalului 
din 
administraţia 
publică 

Transparenţă, Etică şi 
Integritate in ZMI     169,300.23 750,000.00 

2017 - 
2023 
(24 
luni) 

    

 Municipiu
l Iași 

Administrație 
publică 
inteligentă  

Elaborarea unei Strategii 
de informatizare + 
Sistem informatic 
integrat - Platformă 
integrată pentru 
guvernare digitală (e-
Administrație, 
evenimente de viață) 
pentru optimizare flux 
procese interne 

Municipiul Iaşi Idee 135,440 600,000 

2017 -
2023 
(contin
uare și 
în 
perioad
a 2023-
2030) 

Bugetul local, alte surse   



 Municipiu
l Iași 

Administrație 
publică 
inteligentă 

Sistem integrat GIS 
pentru urbanism, spații 
verzi (monitorizare 
Registrul Spațiilor Verzi) 
și rețelele de utilități ale 
muncipiului - apa, 
canalizare, termoficare, 
gaz, energie electrica, 
retea cablu internet 

Municipiul Iaşi Idee 200,000 886,000 

2017 -
2023 
(contin
uare și 
în 
perioad
a 2023-
2030) 

Bugetul local, alte surse   

 Municipiu
l Iași 

Administrație 
publică 
inteligentă 

Cloud privat si retea 
fibra optica privata al 
sistemului de 
administratie publica 
locala  - Administratie, 
servicii publice, spitale, 
scoli, utilitati 

Municipiul Iaşi Idee 

cf. analizei 
Strategiei 
integrate de 
informatizar
e 

  2017 -
2030 Bugetul local, alte surse   

 Municipiu
l Iași 

Administrație 
publică 
inteligentă 

Digitizarea arhivelor, 
cataloagelor, 
inventarelor și obiectelor 
de patrimoniu și crearea 
de baze de date 

Municipiul Iaşi Idee 10,000 44,300 2017 - 
2023 

EEA Grants - Granturilor 
Norvegiene și SEE (cumulat), 
bugetul local și județean, 
parteneri 

  

 Municipiu
l Iași 

Administrație 
publică 
inteligentă 

Măsuri de simplificare a 
procedurilor 
administrative aplicabile 
cetățenilor 

Municipiul Iaşi Idee 451,467 2,000,000 
2017 - 
2023 

POCA 2014-2020 - AP 2 
Administraţie Publică şi Sistem 
Judiciar Accesibile şi 
Transparente, bugetul local și 
județean, parteneri 

  

 Municipiu
l Iași 

Administrație 
publică 
inteligentă 

Constituire bază de date 
și sistem de indicatori 
pentru monitorizarea 
dezvoltării urbane 
durable și calității vieții 
în Municipiul Iași (model 
ISO 37120)  

Municipiul Iaşi Idee 15,000 66,450 
2018 - 
2023 Bugetul local, Alte surse  

 



 

ZONA METROPOLITANĂ IAŞI 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt. Localizare Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 

(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare Observații 

44 Municipiul Iași 

Promovarea 
ZMI ca 

destinație 
de investiții 

în 
sectoarele 

cheie 
idetificate 

Actualizarea datelor și 
dezvoltarea platformei 

http://www.investiniasi.ro/, 
cu prezentarea ZMI ca 
destinație de investiții 

CJ Iași, 
Municipiul 

Iași, ADI 
ZMI 

Idee 10000 44300 2017, 6 luni Buget local, parteneri privați 

corelat cu 
Elaborarea 

unei platforme 
de promovare 

a 
oportunităților 

de investiții 
din ZMI și a 

unui Catalog al 
investitorului 

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.1. Iași poartă de intrare în U.E bine racordată la coridoarele de transport naționale și europene 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Solicitant Grad de 

maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare Observații 



142 proiect 
regional 

Extinderea şi 
optimizarea 
legăturilor cu 
principale coridoare 
de transport rutier 
(TEN-T Core). 

Reabilitare 
soseaua Barnova 
DJ 247A 

Municipiul 
Iași; 
Consiliul 
Judetean 
Iași  

  315.000,00 1.395.450,00 2024 - 
2030 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, buget 
local, buget CJ Iași 

Conform 
PMUD 

2.2. Infrastructură de transport accesibilizată și adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Solicitant Grad de 

maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare Observații 

143 Comuna 
Holboca 

Modernizarea şi 
extinderea 
infrastructurii pentru 
deplasări 
nemotorizate în ZMI 
(pietonal şi velo) 

Pista pentru 
biciclisti Dancu - 
Holboca 

CJ Iași Idee 155.700,00 689.751,00 2016 - 
2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, fonduri europene, 
Buget local, buget CJ 
Iași 

Conform 
PMUD 

144 Comuna 
Miroslava 

Extinderea 
infrastructurii velo şi 
a dotărilor 
complementare. 

Piste pentru 
biciclisti DJ 248 A 
Miroslava-Iași 

CJ Iași Idee 164.900,00 730.507,00 2016 - 
2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Fonduri Europene, 
Buget local, Buget CJ 
Iași 

Conform 
PMUD 

145 CJ Iași 

Extinderea 
infrastructurii velo şi 
a dotărilor 
complementare. 

Piste pentru 
biciclisti din DN 28 
Tomești - Țuțora - 
Moreni pe DJ 249E 
- DJ249 

CJ Iași Idee 845.500,00 3.745.565,00 2016 - 
2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Fonduri Europene, 
Buget local, buget CJ 
Iași 

Conform 
PMUD 

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporție de 70 % în ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Solicitant Grad de 

maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare Observații 



146 Comuna 
Aroneanu 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare DJ 
282G: Iași -
Aroneanu 

CJ Iași Idee 548900 2431627 2014-
2023 

POR  2014-2020  
Axa 6.1 

ZMI- 
Aroneanu 
(conform 
PMUD) 

147 Comuna 
Bârnova 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 
soseaua Barnova 
(1+2) DJ247A-
DJ247: DN 24 - 
Barnova 

CJ Iași Idee 2.772.000,00 12.279.960,00 2014 - 
2023 

POR  2014-2020  
Axa 6.1 

Conform 
PMUD 

149 Comuna 
Bârnova 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 
soseaua Barnova 
DJ 247A 

CJ Iași Idee 315.000,00 1.395.450,00 2030 
credite IFI, Fonduri 
Europene, Buget CJ 
Iași 

ZMI - 
Comuna 
Barnova 

150 Comuna 
Bârnova 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare DC51: 
DJ248 - Spital 
Sanatoriul 
Barnova 

CJ Iași Idee 647.200,00 2.867.096,00 2024 - 
2030 

credite IFI, Buget CJ 
Iași 

Conform 
PMUD 

151 Comuna 
Ciurea 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 
DJ248C: Ciurea - 
Lunca Cetatuii 

CJ Iași Idee 263.200,00 1.165.976,00 2016 - 
2023 

credite IFI, POR  Axa 
prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, Buget CJ 
Iași 

Conform 
PMUD 

152 Comuna 
Comarna 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare DC 54: 
Hilita - DN24 CJ Iași Idee 239.700,00 1.061.871,00 2024 - 

2030 
credite IFI, Buget CJ 
Iași 

ZMI - 
Comuna 
Comarna 

153 
ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare (1+2) 
DJ249A si DJ249: 
Iași-Cristesti-
Manzatesti-Bosia 
si Bosia-Ungheni 

CJ Iași Idee 1.746.300,00 7.736.109,00 2014 - 
2023 

POR  2014-2020 Axa 
6.1 

Conform 
PMUD 

155 
ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare (3+4) 
DJ249A si DJ249 
Iași-Cristesti-
Manzatesti-Bosia 
si Bosia-Ungheni 

CJ Iași Idee 1.818.200,00 8.054.626,00 2014 - 
2023 

POR  2014-2020 Axa 
6.1 

Conform 
PMUD 



157 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea 
străzilor de interes 
local din comunele 
din ZMI. 

Reabilitare DJ248B 
Budesti-Hadambu CJ Iași Idee 508.200,00 2.251.326,00 2016 - 

2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Buget CJ Iași 

Conform 
PMUD 

158 Comuna 
Prisăcani 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Modernizarea 
drumului județean 
Prisăcani-
Costuleni; 

CJ Iași Idee       credite IFI, Buget CJ 
Iași 

ZMI - 
Prisăcani 

159 Comuna 
Prisăcani 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 
DJ249D: Prisăcani-
Macaresti-Grozesti 

CJ Iași Idee 4.374.600,00 19.379.478,00 2014-
2023 

POR  2014-2020 Axa 
6.1 

Conform 
PMUD 

160 Comuna 
Prisăcani 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Modernizare prin 
asfaltare DJ 249 
10,3 km Prisăcani - 
Măcărăşti 

CJ Iași S.F.  1.580.135,44 7.000.000,00  2024 - 
2030 

Fonduri Europene, 
Buget CJ Iași 

ZMI - 
Prisăcani 

161 Comuna 
Rediu 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare DC21A: 
DJ280E - Rediu - DJ 
282 

CJ Iași Idee 689.000,00 3.052.270,00 2024 - 
2030  Buget CJ Iași Conform 

PMUD 

350 Comuna 
Tomeşti 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Efectuarea de 
demersuri pentru 
asfaltarea 
drumurilor 
județene Tomești-
Țuțora, Tomești- 
Holboca; 

CJ Iași Idee      2014 - 
2023 

credite IFI, Buget CJ 
Iași 

ZMI - 
Tomeşti 

162 Comuna 
Ţuţora 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitarea DJ 
248 E Tomești- 
Țuțora- Oprișeni 

CJ Iași Idee     2014-
2023 

credite IFI, Buget CJ 
Iași 

ZMI - 
Ţuţora 

163 Comuna 
Ţuţora 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitarea DJ 
248 F Cristești- 
Țuțora 

CJ Iași Idee      2014-
2023 

credite IFI, Buget CJ 
Iași 

ZMI - 
Ţuţora 



164 
ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 1 
DJ249A si DJ249: 
Iași-Cristesti-
Manzatesti-Bosia 
si Bosia-Ungheni 

CJ Iași Idee 1.146.200,00 5.077.666,00 2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Buget CJ Iași 

ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

165 
ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 2 
DJ249A si DJ249 
Iași-Cristesti-
Manzatesti-Bosia 
si Bosia-Ungheni 

CJ Iași Idee 600.100,00 2.658.443,00 2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Buget CJ Iași 

ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

166 
ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 3 
DJ249A si DJ249 
Iași-Cristesti-
Manzatesti-Bosia 
si Bosia-Ungheni 

CJ Iași Idee 214.700,00 951.121,00 2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Buget CJ Iași 

ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

167 
ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 4 
DJ249A si DJ249 
Iași-Cristesti-
Manzatesti-Bosia 
si Bosia-Ungheni 

CJ Iași Idee 1.603.500,00 7.103.505,00 2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Buget CJ Iași 

ZMI - 
Holboca - 
Ungheni 

168 Comuna 
Victoria 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Modernizare DJ 
249 Sculeni - 
Frăsuleni - 
Șendreni 

CJ Iași Idee 1.986.455,98 8.800.000,00 2014 - 
2020 

credite IFI, Bugetul 
local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, 
Alte surse, Buget CJ 
Iași 

ZMI - 
Comuna 
Victoria 

169 proiect 
regional 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 
DJ249E: DN28 - 
Tomeşti - 
Chiperesti - Ţuţora  

CJ Iași   2.035.500,00 9.017.265,00 2016-
2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Buget CJ Iași 

Conform 
PMUD 

170 ZMI  

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

AXA 3 - Reabilitare 
DJ 248B intre 
DJ282 si DN24-
DN24C - Zona 
Metropolitana 

CJ Iasi Idee 19.091.800,00 84.576.674,00 2016 - 
2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Buget CJ Iași 

Conform 
PMUD 



171 ZMI 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 
DJ249D: Tutora - 
Moreni (DC34) 

CJ Iasi Idee 1.472.700,00 6.524.061,00 2016-
2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Buget CJ Iași 

Conform 
PMUD 

172 Comuna 
Prisăcani 

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

Reabilitare 
DJ249D: Prisacani-
Macaresti-Grozesti 

CJ Iași Idee 4.374.600,00 19.379.478,00 2016 - 
2023 

POR  Axa prioritară 6 - 
Prioritatea de 
investiții 6.1, credite 
IFI, Buget CJ Iași 

Conform 
PMUD 

173 ZMI  

Modernizare 
drumuri de interes 
județean și 
metropolitan 

AXA 2 - 
Reabilitarea si 
modernizarea infr. 
interjud. DJ 248A, 
DJ246 si DJ280 
Iasi-Dagata 

CJ Iasi Idee 54.005.400,00 239.243.922,00 2016 - 
2023 

credite IFI, Fonduri 
Europene, Buget CJ 
Iasi 

ZMI  

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 
3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu Solicitant Grad de 
maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare Observații 

68 Municipiul 
Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante la 
nivel regional 

Reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase 
"Sf. Parascheva" 

CJ Iași Idee      2014-
2023 

POR - Axa 
prioritară 3 - 
Prioritatea de 
investiții 3.1, Buget 
CJ Iași, Fonduri 
proprii, Alte surse 

fișe primite de la CJ, 
este nevoie de 
expertiză de 
specialitate pentru 
determinarea 
bugetelor 

69 Municipiul 
Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante la 
nivel regional 

Reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului 
Clinic de Obsterică şi 
Ginecologie "Cuza Vodă" 

CJ Iași Idee       

POR - Axa 
prioritară 3 - 
Prioritatea de 
investiții 3.1, Buget 
CJ Iași, Fonduri 
proprii, Alte surse 

  



70 Municipiul 
Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante la 
nivel regional 

Reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului 
Clinic de Obsterică şi 
Ginecologie "Elena 
Doamna" 

CJ Iași Idee     
2014-
2023 

POR - Axa 
prioritară 3 - 
Prioritatea de 
investiții 3.1, Buget 
CJ Iași, Fonduri 
proprii, Alte surse 

  

71 Municipiul 
Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante la 
nivel regional 

Reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului 
Clinic de Urgenţă 
"Prof.Dr.N.Oblu" 

CJ Iași Idee     
2014-
2023 

POR - Axa 
prioritară 3 - 
Prioritatea de 
investiții 3.1, Buget 
CJ Iași, Fonduri 
proprii, Alte surse 

  

72 Municipiul 
Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante la 
nivel regional 

Reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului 
Clinic de Urgenţă "Sf. 
Maria" 

CJ Iași Idee     
2014-
2023 

POR - Axa 
prioritară 3 - 
Prioritatea de 
investiții 3.1, Buget 
CJ Iași, Fonduri 
proprii, Alte surse 

  

73 Municipiul 
Iași 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale 
performante la 
nivel regional 

Reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului 
Clinic de 
Pneumoftiziologie 

CJ Iași Idee     
2014-
2023 

POR - Axa 
prioritară 3 - 
Prioritatea de 
investiții 3.1, Buget 
CJ Iași, Fonduri 
proprii, Alte surse 

  

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Solicitant Grad de 

maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare Observații 



84 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Muzeului "Ion 
Creangă" Iaşi 

CJ Iași  întocmire 
documentație       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
POR - Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 

85 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Muzeului "Vasile 
Pogor" Iaşi 

CJ Iași  întocmire 
documentație       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
POR - Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 

86 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Muzeului 
"Nicolae Gane" 
Iaşi 

CJ Iași  întocmire 
documentație       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
POR - Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 



87 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Muzeului 
"Sfântul Ierarh 
Dosoftei 
Mitropolitul" Iaşi 

CJ Iași  întocmire 
documentație       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
POR - Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 

88 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Muzeului "Mihai 
Codreanu" Iaşi 

CJ Iași  Idee       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
POR - Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 

89 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Muzeului "Otilia 
Cazimir" Iaşi 

CJ Iași 
+E9:E10 Idee       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
POR - Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 



90 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Muzeului 
"George 
Topîrceanu" Iaşi 

CJ Iași  Idee       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
POR - Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 

91 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Muzeului "Mihail 
Sadoveanu" Iaşi 

CJ Iași  Idee       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 

92 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Muzeului "Mihai 
Eminescu" Iaşi 

CJ Iași  Idee       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 



93 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Casei revista 
"Viața 
Românească " 

CJ Iași  Idee     2016 - 
2020 

 POR - Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iași - Str. 
Alecsandri 
Vasile, nr.6 

94 Municipiul 
Iași 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea 
Filarmonicii  

Universita 
de Arte 
George 
Enescu, CJ 
Iași 

Idee     2016 - 
2020 

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
POR - Axa prioritară 5 - 
Prioritatea de investiții 5.1, 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi - Str. 
Cuza 
Vodă, 
nr.29 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Solicitant Grad de 

maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare Observații 

95 Municipiul 
Iași 

Revitalizarea vieţii 
sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi 
facilităţi culturale 

Reabilitarea 
Teatrului pentru 
Copii şi Tineret 
"Luceafărul" Iaşi 

CJ Iași  Idee       
POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 

96 Municipiul 
Iași 

Valorificarea şi 
promovarea 
moştenirii culturale 

Reabilitarea 
Colecţiei "Istoria 
teatrului 
Românesc" Iaşi 

CJ Iași  Idee       

POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
Programul Operaţional ENI 
România - Republica Moldova 
- Prioritatea 2.1 (în cazul 
includerii în trasee turistice 
care să implice ambele ţări), 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iaşi 



97 Municipiul 
Iași 

Valorificarea şi 
promovarea 
moştenirii culturale 

Amenajare/ 
construire sediu 
Biblioteca 
Județeană 
"Gheorghe 
Asachi" Iași 

CJ Iași Idee       
POR - Axa prioritară 3 - 
Prioritatea de investiții 3.1, 
Buget CJ Iași, Alte surse 

Iași 

 

6. IAŞI – POL DE EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE 
6.2. Educație preuniversitară performantă, care se remarcă la nivel naţional prin performanțele elevilor. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Solicitant Grad de 

maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

  Durată 
estimată Sursă de finanţare Observații 

66 proiect la 
nivelul ZMI 

Crearea de 
platflorme care 
promovează 
educaţia şi susţin 
orientarea elevilor 
în carieră 

REŢEAUA CENTRELOR DE 
SUPORT PENTRU CARIERA 
ÎN EDUCAŢIE   

CJ Iași Idee 214.446,95 950.000,00 18 luni 

POCU Axa prioritară 6 - 
Obiectiv specific 6.6, 
Programul Operaţional 
ENI România - Republica 
Moldova - Prioritatea 1.1 
(în cazul programelor 
care să implice ambele 
ţări), Bugetul CJ Iași, Alte 
surse 

  

6.3. Iaşul este un pol regional de învăţământ tehnic şi profesional, care oferă posibilitatea specializării şi atingerii performanţelor tehnice printr-o infrastructură 
modernă, dotări tehnologice inovatoare şi dialog cu mediul de afaceri 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Solicitant Grad de 

maturitate 

Valoare 
estimată 
(euro) 

  Durată 
estimată Sursă de finanţare Observații 

67 Municipiul 
Iași 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
profesional și 
tehnic  

Extinderea şi modernizarea 
școlilor speciale:                                                             
Școala Specială "Constantin 
Păunescu" Iași                                                                           
Liceul Tehnologic Special 
"Vasile Pavelcu" Iași 

CJ Iaşi Idee       

POR - Axa prioritară 10 - 
Prioritatea de investiții 
10.1, Bugetul CJ Iași, Alte 
surse 

  

 



ARONEANU  
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023:  1.824.012,70 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  49.358.293,45 Euro 

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Aroneanu are o situaţie medie comparativ cu celelalte comune din ZMI, adică prezintă o uşoară tendinţă de îmbătrânire 
demografică1. Nici in ceea ce priveşte infrastructura şcolară nu se remarcă probleme.2 Prin urmare, proiectele sociale şi de servicii publice nu reprezintă o prioritate. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea.  

Din perspectiva mobilităţii urbane există două priorităţi pentru comuna Aroneanu. În primul rând este nevoie de întărirea legăturii comunei Aroneanu cu Municipiul 
Iaşi astfel pentru a creşte accesibilitatea la dotările de interes municipal şi locuri de muncă. Astfel va fi nevoie de continuarea procesului de modernizare a DJ 282G 
şi extinderea liniilor de transport public din Iaşi către Aroneanu (transport public metropolitan). Pistele de biciclete pot fi incluse în proiectul de modernizare a DJ 
282G astfel încât să existe o legătură facilă între potenţiala zonă de agrement şi turism din lungul lacurilor Aroneanu şi Dorobanţ şi Municipiul Iaşi. Dat fiind faptul 
că modernizarea DJ 282G intră în atribuţiile şi bugetul Consiliului Judeţean Iaşi, resursele financiare ale comunei Aroneanu pot fi utilizate pentru modernizarea 
drumurilor de interes local. Acest proiect este foarte important deoarece DJ 282G (legătura cu Iaşi) străbate doar satul Dorobanţ şi nu deserveşte celelalte sate 
componente. Un aspect foarte important în modernizarea drumurilor locale este asigurarea spaţiului pentru deplasări pietonale sigure.  

 

 

 

 

                                                             
1Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
2 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Dezvoltare centru de informare, diseminare bune 
practici agricole, educație agricolă      

 Buget local; Surse 
guvernamentale;  Alte posibile 
surse de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Îmbunătățirea managementului pășunilor și 
fânețelor prin practicarea pășunatului rațional, prin 
supraînsâmânțarea cu specii valoroase și irigații 

   

Subvenții APIA pentru menținerea 
terenurilor în bune condiții 
agricole și de mediu, SubMăsura 
4.1 – investiții în exploatații 
agricole – PNDR 2014-2020; 
Proiectul european MULTISWARD; 
Grupul de Acțiune Locală (GAL) 
Ștefan cel Mare - PNDR 2014-
2020; SubMăsura 4.3 - Investiţii 
pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii 
agricole şi Silvice - PNDR 2014-
2020; SubMăsura 10.1 – Plăți 
pentru agromediu și climă - PNDR 
2014-2020; Buget local, colectat 
din sponsorizări și de la proprietarii 
de animale din comună; Alte 
posibile surse de finanțare. 



 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Înființare piață agro-alimentară pentru produse 
autohtone    

Grupul de Acțiune Locală (GAL) 
Ștefan cel Mare – PNDR 2014-
2020; Ordonanța de Urgență a 
Guvernului numărul 28/2013, 
pentru aprobarea Programului 
național de dezvoltare locală – 
Subprogramul “Modernizarea 
satului românesc”; Prin 
parteneriate public-private; Surse 
locale și din sponsorizări;  Alte 
posibile surse de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Înființarea unei baze de recepție cereale și 
oleaginoase și a unei fabrici de nutrețuri combinate 
și concentrate 

   

SubMăsura 4.2 - Sprijin pentru 
investiții în procesarea/ 
marketingul produselor agricole – 
PNDR 2014-2020; Buget de la 
partenerii privați; Surse locale și 
din sponsorizări; Alte posibile 
surse de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Îmbunătățirea managementului pentru selecția și 
ameliorarea animalelor și dirijarea producțiilor 
către tendițele de piață 

   

Subvenții APIA; Buget local și din 
sponsorizări, contribuții ale 
producătorilor; Grupul de Acțiune 
Locală (GAL) Ștefan cel Mare - 
PNDR 2014-2020; PNDR 2014-2020 
- SubMăsurile 6.1, 6.2, 6.3, 10.2; 
Alte posibile surse de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Îmbunătățirea sectorului apicol prin crearea de noi 
stupine și amenajarea spațiilor pentru pastoral, 
încurajarea fermierilor pentru cultivarea de specii 
meliflore, crearea unei secții de producere produse 
apicole cu brand local 

   

SubMăsura 6.1 – Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri – PNDR 
2014-2020; Programul Național 
Apicol 2014-2016; Submăsura 4.2 - 
Sprijin pentru investiţii în 
procesarea/ marketingul 
produselor agricole - PNDR 2014-
2020;  Grupul de Acțiune Locală 
(GAL) Ștefan cel Mare - PNDR 
2014-2020; Buget local, din 
sponsorizări și contribuții ale 



producătorilor; Alte posibile surse 
de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Înființarea unui centru de producere semințe, 
butași, răsad, puieți din soiuri și hibrizi performanți 
în zonă prin parteneriat public-privat și cu instituții 
de cercetare 

   

Măsurile: 4.1, 4.2, 6.1, 10.1, 11, 
16.1, 16.4 - PNDR 2014-2020; 
Fonduri din bugetul local și din 
bugetul partenerilor; Fonduri din 
sponsorizări;  Alte posibile surse de 
finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Înființarea de sere și solarii și a unui centru local de 
colectare, spălare, curățare, sortare, procesare 
(inclusiv conserve tradiționale), ambalare și 
vânzarea produselor de origine horticolă în piața 
locală și în magazine din Iași sub un brand local 

   

Măsurile: 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 10.1, 
11, 16.1, 16.4 - PNDR 2014-2020; 
Fonduri din bugetul local și din 
bugetul partenerilor; Fonduri din 
sponsorizări; Alte posibile surse de 
finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Înființarea de către tineri a fermelor 
agrozootehnice și modernizarea fermelor existente    

Măsurile: 4.1, 6.1, 6.3, 10.1, 11 - 
PNDR 2014- 2020; Fonduri din 
bugetul beneficiarilor; Grupul de 
Acțiune Locală (GAL) Ștefan cel 
Mare - PNDR 2014-2020; Fonduri 
din sponsorizări; Alte posibile 
surse de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Înființarea cooperativelor, grupurilor de 
producători și asociațiilor pe subramuri agricole: 
culturi de câmp, legume- fructe, animale de fermă, 
apicultură 

   

Grupul de Acțiune Locală (GAL) 
Ștefan cel Mare - PNDR 2014-
2020; Măsura 9 - Sprijin pentru 
înființarea grupurilor de 
producători – PNDR 2014-2020, 
Fonduri ale producătorilor;  Alte 
posibile surse de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 

Dezvoltare centru de colectare și valorificare lână    

Buget local, buget privat; Grupul 
de Acțiune Locală (GAL) Ștefan cel  
Mare - PNDR 2014-2020; Alte 
posibile surse de finanțare.  



producătorilor locali  

 

Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  Fabrică de peleți    

Buget local, buget privat; Buget din 
sponsorizări; Grupul de Acțiune 
Locală (GAL) Ștefan cel Mare - 
PNDR 2014-2020; Submăsura 6.4. - 
Investiţii în crearea şi dezvoltarea 
de activităţi neagricole – PNDR  
2014-2020; Alte posibile surse de 
finanțare. 

 
Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Amenajarea lacurilor comunale prin parteneriat 
public-privat pentru practicarea pescuitului și 
acvaculturii    

Programul Operațional pentru 
Pescuit și  
Afaceri Maritime 2014-2020; 
Fonduri proprii, fonduri private; 
Alte posibile surse de finanțare 

 

Comuna 
Aroneanu 

Încurajarea consumului 
de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea 
accesului pe piață a 
producătorilor locali  

Susținerea conversiei viilor și înființarea de vii din 
soiuri apreciate de piață    

Măsurile 4.1, 10.1 - PNDR 
2014-2020;  Fonduri din bugetul 
beneficiarilor; Grupul de Acțiune 
Locală (GAL) Ștefan cel  
Mare - PNDR 2014-2020; 
Fonduri din sponsorizări; Ø Alte 
posibile surse de finanțare.  

1.5. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Zona Metropolitană Iași (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, 
activități culturale și educaționale modernizate și reinterpretate) 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Constituirea unei rețele 
de informare turistică în 
scopul promovării, 
valorificării și a creșterii 
vizibilității obiectivelor 
turistice din Iași și ZMI și 
a includerii acestora în 
rețele/ trasee regionale și 
naționale; 

Realizare circuit turistic, în special religios, prin 
amenajarea, reabilitarea și includerea celor 3 
biserici existente în circuitul monumentelor 
istorice: biserica Aroneanu (categ. A) și biserica de 
la Rediu Aldei (categ. B), cât și a celorlalte situri 
arheologice ale comunei  

   

PNDR 2014 – 2020, Măsura 7 – 
Servicii de bază şi reînnoirea 
satelor în zonele rurale, 
SubMăsura 7.6 - sprijin pentru 
studii și investiții asociate cu 
întreținerea, refacerea și 
modernizarea patrimoniului 
cultural și natural al satelor al 
peisajelor rurale și al siturilor de 
înaltă valoare naturală, inclusiv cu 
aspectele socio-economice 
conexe, precum și acțiuni de 
sensibilizare ecologică; 

 POR 2014 – 2020, Axa prioritara 
5, Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, DMI 5.1 
Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural; 

 Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România – 
Moldova 2014 – 2020; 

 Alte posibile surse de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Construirea de trasee și 
dotări turistice  Înființarea de pensiuni agroturistice    

Buget privat; SubMăsura 6.4 - 
Învestiții în crearea și dezvoltarea 
de activități neagricole – PNDR 
2014-2020; Alte posibile surse de 
finanțare. 



2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată (euro) Valoare 

estimată (lei) 
Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Modernizarea şi 
extinderea 
infrastructurii pentru 
deplasări nemotorizate 
în ZMI (pietonal şi velo) 

Amenajare piste 
biciclete 600.000,00 2.658.000,00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, fonduri 

guvernamentale, fonduri locale 

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată (euro) Valoare 

estimată (lei) 
Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Modernizare drumuri 
de interes județean și 
metropolitan 

Modernizare drum 
DJ 282G- Dorobant 443.200,00 1.963.376,00 2024-

2030 PNDR, MD-CNI,CJ, buget local 

 Comuna 
Aroneanu 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Modernizarea 
drumuri în Comuna 
Aroneanu 

8.480.000,00 37.566.400,00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, fonduri locale 

 Comuna 
Aroneanu 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Modernizare strazi 
Aroneanu 1.172.200,00 5.192.846,00 2024-

2030 Buget local 

 Comuna 
Aroneanu 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Modernizare drum 
de legatura intre DC 
13 si DJ282G - Cuza 
Voda - Dorobant 

798.700,00 3.538.241,00 2016-
2023 PNDR, MD-CNI,CJ, buget local 

 
Comuna 
Aroneanu 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Crearea și 
amenajarea de 
drumuri agricole și 
susținerea aplicării 
irigațiilor, atât 

   

Programul Operațional pentru Pescuit și  
Afaceri Maritime 2014-2020; Fonduri proprii, 
fonduri private; Alte posibile surse de 
finanțare.  



pentru culturile de 
câmp, cât și pentru 
culturile din 
gospodării 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 
3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi    

    

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 
estimată (euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea şi 
extinderea 
sistemului de spaţii 
publice cu rol 
comunitar 

Amenajare parc în satul 
Aroneanu    

Parteneriat public-privat; Grupul de Acțiune 
Locală (GAL) Ștefan cel Mare - PNDR 2014-

2020; Alte posibile surse de finanțare. 

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan.    
    

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 
estimată (euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii de 
învățământ 
preuniversitar 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale: corp nou 
școala Aroneanu, sală de 
sport, corp nou grădinița 
Șorogari, after-school 

   

PNDR 2014 – 2020, M07 – Servicii de bază şi 
reînnoirea satelor în zonele rurale, sub-
măsura 7.2 - sprijin pentru investiții în 
crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor 
tipurilor de infrastructuri la scară mică, 
inclusiv investiții în domeniul energiei din 
surse regenerabile și a sistemelor de 
economisire a energiei;  Buget local;  Alte 
posibile surse de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Extinderea şi 
dotarea 
infrastructurii de 
învățământ 
preuniversitar 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale preșcolare 
prin construcția unei 
creșe în Aroneanu 

   

PNDR 2014 – 2020, M07 – Servicii de bază şi 
reînnoirea satelor în zonele rurale, 
submăsura 7.2 - sprijin pentru investiții în 
crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor 
tipurilor de infrastructuri la scară mică, 
inclusiv investiții în domeniul energiei din 



surse regenerabile și a sistemelor de 
economisire a energiei; POR 2014 – 2020, 
Axa prioritara 10;  Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, 10.1 Investițiile 
în educație, și formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare; Buget local;  Alte 
posibile surse de finanțare. 

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași.  
      

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 
estimată (euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Asigurarea de 
servicii sociale 
pentru persoanele 
vârstnice  

Înființare centru medico-
social pentru vârstnici    

POR 2014 – 2020, Axa prioritara 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale, 8.1 Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile sociale; Buget local;  
Alte posibile surse de finanțare. 

3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 
estimată (euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Asigurarea 
serviciilor medicale 
de bază la nivel 
local 

Construire dispensar 
medical și sediu birouri în 
sat Aroneanu 

975.000,00 4.319.250,00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, fonduri locale 

 Comuna 
Aroneanu 

Asigurarea 
serviciilor medicale 
de bază la nivel local 

Înființarea de cabinete 
medicale și farmacii, 
inclusiv serviciu mobil 

   

Buget local, Buget privat;  SubMăsura 6.4 - 
Învestiții în crearea și dezvoltarea de 
activități neagricole – PNDR 2014-2020;  
Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ștefan cel 



Mare - PNDR 2014-2020;  Alte posibile 
surse de finanțare. 

3.5. Procent redus de persoane dezavantajate prin integrarea pe piaţa muncii a capitalului uman din Municipiul Iași şi din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 
estimată (euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Integrarea 
persoanelor aflate 
în dificultate pe 
piaţa muncii 

Economie socială în 
comuna Aroneanu prin 
realizarea unui atelier de 
prelucrare a lemnului și 
prelucrate beton pentru 
garduri de cimitire și 
monumente funerare 

   

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 
2020, Prioritatea 9v – Promovarea 
antreprenoriatului social și integrarea 
vocațională în intreprinderi sociale și a 
economiei sociale în vederea accesului la 
angajare; Buget local; Alte posibile surse de 
finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Integrarea 
persoanelor aflate 
în dificultate pe 
piaţa muncii 

Inființare ateliere de 
meșteșuguri (sfoară, 
țesături, pictură pe lemn, 
pe sticlă, împletituri de 
nuiele, ambalaje, 
fabricarea de unelte 
pentru grădină) – unități 
de economie socială 

   

Buget local;  Buget din sponsorizări;  
SubMăsura 6.4 - Învestiții în crearea și 
dezvoltarea de activități neagricole – PNDR 
2014-2020;  Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020;  Alte posibile surse de 
finanțare. 

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Aroneanu 

Restaurarea și 
modernizarea 
clădirilor de 
patrimoniu 

Reabilitare, restaurare, 
consolidare biserica "Sf. Ilie" 
Rediu - Aldei, monument 
istoric, categoria B 

1.000.000,00 4.430.000,00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, fonduri locale 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea vieţii 
sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construire Cămin cultural 300.000,00 1.329.000,00 2024-
2030 

Fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, fonduri locale 

 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea vieţii 
sociale metropolitane 
prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Realizarea unui centru cultural 
integrat: bibliotecă publică și 
cămin cultural 

   

PNDR 2014 – 2020, M07 – Servicii de bază şi 
reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.2 - 
sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară 
mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din 
surse regenerabile și a sistemelor de economisire a 
energiei; Buget local; Alte posibile surse de 
finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea vieţii 
sociale metropolitane 
prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Amenajarea, promovarea și 
organizarea de târguri și 
evenimente cu specific 
tradițional, organizarea de 
concursuri pe diverse activități 
agricole, animale, meșteșuguri, 
gastronomie 

   

Buget local, sponsorizări; Ordonanța de Urgență a 
Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală – 
Subprogramul “Modernizarea satului românesc”; 
Programul de Cooperare Transfrontalieră România 
– Moldova 2014 – 2020; Grupul de Acțiune Locală 
(GAL) Ștefan cel Mare - PNDR 2014-2020;  Alte 
posibile surse de finanțare. 



 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea vieţii 
sociale metropolitane 
prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Co-organizare evenimente de 
tip Aeronautic Show și de 
competiții sportive de nivel 
național și internațional 

   Buget local; Parteneriat public-privat; Alte posibile 
surse de finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea vieţii 
sociale metropolitane 
prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi 
agrement 

Construire Sală Sport 750.000,00 3.322.500,00 2024-
2030 

Fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, fonduri locale 

 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea vieţii 
sociale metropolitane 
prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi 
agrement 

Zonă de agrement. Bazin 
olimpic.  20.000.000,00 88.600.000,00 48 luni 

Fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, 
fonduri locale 

 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea vieţii 
sociale metropolitane 
prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi 
agrement 

Amenajare terenuri de sport 200.000,00 886.000,00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, fonduri locale 

 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea vieţii 
sociale metropolitane 
prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi 
agrement 

Construire teren de sport în aer 
liber 90.293,45 400.000,00 2016 - 

2020 POR, Bugetul Local 

 Comuna 
Aroneanu 

Revitalizarea vieţii 
sociale metropolitane 
prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi 
agrement 

Parcul tematic “Aventura parc” 
– Rediu Aldei    parteneriat public-privat; fonduri guvernamentale; 

alte posibile surse de finanțare. 

4.3. Elemente naturale integrate în circuitul metropolitan prin spații publice identitare și zone de agrement reprezentative  

Nr. Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare  Valoare Durată Sursă de finanţare 



crt.  estimată 
(euro) 

estimată (lei) estimată 

 Comuna 
Aroneanu 

Crearea de zone de 
agrement  şi loisir 
reprezentative 

Amenajare zonă agrement pe 
iaz Aroneanu, complementară 
zonei Ciric 

3.500.000,00 15.505.000,00 60 luni Fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, fonduri locale 

 Comuna 
Aroneanu 

Crearea de zone de 
agrement  şi loisir 
reprezentative 

Amenajare complex agrement 
lacul Dorobanț    Parteneriat public-privat; Alte posibile surse de 

finanțare. 

 Comuna 
Aroneanu 

Crearea de zone de 
agrement  şi loisir 
reprezentative 

Amenajare complex agrement 
lacul Aroneanu    Parteneriat public-privat; Alte posibile surse de 

finanțare. 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Aroneanu 

Modernizarea 
sistemelor de 
iluminat public 
pentru reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Modernizare rețea de iluminat public 
prin introducerea tehnologiei LED-
urilor, a panourilor solare (pe zona 
parcurilor/spațiilor de agrement) și a 
unui sistem de management al 
consumului energetic 

   
Buget local; Surse guvernamentale;  
Parteneriate public-private;  Alte 
posibile surse de finanțare. 

 Aroneanu 

Înfiinţarea de 
facilităţi de 
producere a 
energiei 
alternative 

Producere de energie electrică ”verde” 
prin plasarea pe terenuri improprii 
agriculturii a centralelor cu panouri 
fotovoltaice si a centralelor eoliene în 
zone cu vânturi dominante 

   
Parteneriat public-privat; Fonduri 
guvernamentale; Alte posibile surse 
de finanțare. 



 Aroneanu 

Înfiinţarea de 
facilităţi de 
producere a 
energiei 
alternative 

Sprijinirea creării unei rețele public-
private de furnizare agent termic prin 
amplasarea de panouri solare termice 
la nivel de gospodărie/ seră/ fermă/ 
clădiri și amplasarea unor centrale 
termice ce folosesc ca și combustibili 
peleți, biomasă și porumb 

   
Parteneriat public-privat; Buget 
local; PNDR 2014-2020; Alte 
posibile surse de finanțare. 

 Aroneanu 

Reabilitare termică 
a clădirilor pentru 
reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Reabilitare clădiri publice din punct de 
vedere a eficienței energetice    

POR 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon, DMI 3.1 
Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice și în sectorul 
locuințelor; Buget local; Parteneriate; 
Alte posibile surse de finanțare. 

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Prevenția și 
combaterea 
riscurilor naturale 

Decolmatare și punere în siguranță iaz 
Aroneanu 3.000.000,00 13.290.000,00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, 

fonduri guvernamentale, fonduri locale 

 Comuna 
Aroneanu 

Prevenția și 
combaterea 
riscurilor naturale 

Amenajare iaz Rediu-Aldei (pe bazinul 
hidrografic Chirița) 1.500.000,00 6.645.000,00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, 

fonduri guvernamentale, fonduri locale 

5.3. Sistem metropolitan integrat de management al deșeurilor performant        



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Aroneanu 

Dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deşeurilor 

Sistem de gestiune a deșeurilor la nivelul 
comunei Aroneanu: colectare selectivă și 
transport 

   
Buget local; Buget județean; 
Parteneriate; Alte posibile surse de 
finanțare. 

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 

Comuna 
Aroneanu, 
Dorobanț, Rediu 
- Aldei, Șorogari 

Modernizarea şi 
extinderea 
reţelelor de gaz şi 
termoficare 

Alimentare cu gaze naturale Aroneanu 2.000.000,00 8.860.000,00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, 
fonduri guvernamentale, fonduri locale 

 Comuna 
Aroneanu 

Modernizarea şi 
extinderea 
reţelelor electrice 

Modernizare, reabilitare și extindere rețea 
electrică de joasă tensiune 4.000.000,00 17.720.000,00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, 

fonduri guvernamentale, fonduri locale 

 

Municipiul Iași și 
comunele 
Aroneanu, 
Holboca, 
Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de 
alimentare cu apă în municipiul Iași: 
înlocuire conducte de aducțiune, înlocuire 
echipamente electro-mecanice STAP 
Chirița, STAP Moldova, stație de clorinare 
Bârnova, stație de clorinare Miroslava, 
stație de clorinare Osoi, înlocuire 
echipamente electromecanice stația de 
clorinare Dancu, reabilitare stații de 
pompare oraș Iași, reabilitare rezervoare 
oraș, stație de pompare nouă fir Z01h 
Lunca Cetățui, rezervor Picioru Lupul , 
rezervor Ciurea, rezervor Miroslava, 
rezervor Valea Adâncă și Horpaz, rezervor 
Osoi, înlocuire conducte AC și vechi în oraș, 

        



extindere rețea de distribuție 

 

Municipiul Iași și 
comunele 
Aroneanu, 
Holboca, 
Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de canalizare 
în municipiul Iași: extindere rețea de 
canalizare Miroslava, înființare SPAU 
Miroslava, înființare rețea canalizare în 
Balciu, reabilitare rețea de canalizare în 
Iași, extindere rețea de canalizare în Iași, 
înființare SPAU în Iași, reabilitare SPAU în 
Iași, reabilitare rețea de canalizare în 
Dancu, reabilitare rețea de canalizare în 
Rediu, extindere rețea de canalizare în 
Valea Lupuui. înființare SPAU în Valea 
Lupului, înființare rețea de canalizare în 
Valea Adâncă, Horpaz, Lunca Cetățuii, 
Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, Hlincea, 
Visani, Cercu, Todirel, Pietrăria, Păun, 
Goruni, Șorogari, Rediu, Breazu, Osoi, 
înființare SPAU în Valea Adâncă, Horpaz, 
Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru 
Lupului, Todirel, Goruni, Șorogari, Rediu, 
Chicirea, Osoi și extindere rețea de 
canalizare în Chicirea 

        



 Comuna 
Aroneanu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Extindere canalizare Rediu-Aldei și 
finalizare canalizare Dorobanț-Aroneanu-
Șorogari (racordare populație) 

   

PNDR 2014 – 2020, Măsura 7 – Servicii 
de bază şi reînnoirea satelor în zonele 
rurale, SubMăsura 7.2., Bugetul local; 
Guvernul României, Administrația 
Fondului de Mediu, Programul vizând 
protecția resurselor de apă, sisteme 
integrate de alimentare cu apă, stații de 
tratare, canalizare şi staţii de epurare, 
Alte posibile surse de finanțare. 

 
Comuna 
Aroneanu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

 Extindere rețea de apă pentru stâni de oi 
și capre 

   

Buget local; Grupul de Acțiune Locală 
(GAL) Ștefan cel  
Mare - PNDR 2014-2020; Măsura 7 - 
sprijinirea investițiilor de creare,  
extindere și îmbunătățire a 
infrastructurii de  
apă/apă uzată – PNDR 2014-2020; Alte 
posibile surse de finanțare. 

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 

Comuna 
Aroneanu 

Realizarea de 
perdele forestiere 
şi împăduriri în 
zonele degradate 

Îmbunătățirea fondului forestier prin 
conversie și împăduriri de noi suprafețe 

    

 



8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 
Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
 Aroneanu 

Construire/ modernizare/ reabilitare 
clădiri publice  

Construire Primărie 
Aroneanu 

500,000.00 2,215,000.00 48 luni Fonduri europene nerambursabile, 
fonduri guvernamentale, fonduri 
locale 

 Comuna  
Aroneanu 

Asigurarea siguranței publice prin 
creșterea capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Dotare serviciu de 
gospodărire comunală cu 
echipamente 

       Buget local; Alte posibile surse de 
finanțare. 

 



 

BÂRNOVA 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023:  2.612.300,70 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  14.776.403,38 Euro 

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Bârnova are printre cele mai favorabile situaţii din ZMI3. Cu toate acestea, comuna are un procent foarte mic de elevi din totalul 
populaţiei comparativ cu celelalte comune metropolitane, infrastructura şcolară fiind solicitată în limitele permise de legea educaţiei, în ton cu tendinţele judeţene, 
regionale şi naţionale.4 Prin urmare, proiectele sociale şi de servicii publice nu au prioritate maximă.  

Pe palierul de mobilitate urbană trebuie accentul cade pe întărirea legăturilor cu Municipiul Iaşi prin DJ 247 / DJ 247A şi DN 25, proiecte aflate sub responsabilitatea 
Consiliului Judeţean sau al CNADNR. În ceea ce priveşte legătura cu Municipiul Iaşi trebuie luată în vedere şi extinderea liniilor de transport public pentru a creşte 
mobilitatea navetiştilor. În ceea ce priveşte responsabilitatea comunei Bârnova prioritatea constă în asigurarea infrastructurii de transport în zonele de expansiune 
din partea de Sud al Municipiului Iaşi. De asemenea, va trebui continuat şi procesul de modernizare a străzilor de interes local.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
4 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Bârnova 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drumuri de exploatatie 
agricola in comuna Barnova, Judetul Iasi 1.241.534,99 5.500.000,00 2014-2023 FEADR, Bugetul 

local 

 Comuna 
Bârnova 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Barnova, Judetul Iasi 1.220.734,76 5.407.855,00 

2014-2023 FEADR, Bugetul 
local 

 Comuna 
Bârnova 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Reabilitare str Visan (continuare str. 
Vişan – Iaşi) 983.100,00 4.355.133,00 2016-2020 PNDR, MD-CNI, CJ, 

buget local 

 Comuna 
Bârnova 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare  strada Fermei in sat Visan 694.700,00 3.077.521,00 2014-2023 PNDR, MD-CNI, CJ, 

buget local 

 Comuna 
Bârnova 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare  strazi sat Visani 1.676.400,00 7.426.452,00 2024-2030 FE/ Buget CJ Iasi 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 
3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Bârnova  

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Amenajari parcuri si locuri de joaca     2016-2020 
Fonduri locale, judetene, 
guvernamentale (PNDL) si 
europene (PNDR) 

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Bârnova 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 

Construire sală de sport pentru 
şcolile din comună 225.733,63 1.000.000,00 2016 - 

2020 POR, Bugetul Local 



preuniversitar 

 Comuna 
Bârnova  

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Centrul educational - social de tip 
after-school din Comuna Bârnova, 
sat Visan, judetul Iaşi 

    2016-2020 PNDR 7.2 

 Comuna 
Bârnova 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Modernizare şi dotare şcoală cu 
ateliere      2016 - 

2020 POR, Bugetul Local 

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Bârnova 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Restaurarea si valorificarea turistica si culturala a 
Ansamblului Manastirii Bârnova din Com. 
Bârnova, jud. Iași 

5.000.000,00 22.150.000,00 24 luni POR 

 Comuna 
Bârnova 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Restaurarea blocului operator al fostului 
Sanatoriu TBC Bârnova (în prezent Secția 
exterioară de Pediatrie) 

    2016 - 2020 
POR, Bugetul 
propriu, Alte 
surse 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) Durată estimată Sursă de 

finanţare 



 

ZMI - Comuna Bîrnova, 
Comarna, Movileni, 
Prisăcani, Popricani, 
Schitu Duca, Țuțora,  
Ungheni 

Modernizarea şi 
extinderea 
reţelelor de gaz şi 
termoficare 

Alimentarea cu gaze a comunelor Bîrnova, 
Comarna, Movileni, Prisăcani, Popricani, Schitu 
Duca, Țuțora, Ungheni 

     2014-2023   

 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu 
apă în municipiul Iași: înlocuire conducte de 
aducțiune, înlocuire echipamente electro-
mecanice STAP Chirița, STAP Moldova, stație 
de clorinare Bârnova, stație de clorinare 
Miroslava, stație de clorinare Osoi, înlocuire 
echipamente electromecanice stația de 
clorinare Dancu, reabilitare stații de pompare 
oraș Iași, reabilitare rezervoare oraș, stație de 
pompare nouă fir Z01h Lunca Cetățui, rezervor 
Picioru Lupul , rezervor Ciurea, rezervor 
Miroslava, rezervor Valea Adâncă și Horpaz, 
rezervor Osoi, înlocuire conducte AC și vechi în 
oraș, extindere rețea de distribuție 

        

1106 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de canalizare în 
municipiul Iași: extindere rețea de canalizare 
Miroslava, înființare SPAU Miroslava, înființare 
rețea canalizare în Balciu, reabilitare rețea de 
canalizare în Iași, extindere rețea de canalizare 
în Iași, înființare SPAU în Iași, reabilitare SPAU 
în Iași, reabilitare rețea de canalizare în Dancu, 
reabilitare rețea de canalizare în Rediu, 
extindere rețea de canalizare în Valea Lupuui. 
înființare SPAU în Valea Lupului, înființare 
rețea de canalizare în Valea Adâncă, Horpaz, 
Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru 
Lupului, Hlincea, Visani, Cercu, Todirel, 
Pietrăria, Păun, Goruni, Șorogari, Rediu, 
Breazu, Osoi, înființare SPAU în Valea Adâncă, 
Horpaz, Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, 
Picioru Lupului, Todirel, Goruni, Șorogari, 

        



Rediu, Chicirea, Osoi și extindere rețea de 
canalizare în Chicirea 

 



 

CIUREA 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023:  4.362.434,20 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  9.399.718,51 Euro 

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Ciurea are printre cele mai favorabile situaţii din ZMI5. Populaţia şcolară a crescut  în ultimii 7 ani, infrastructura şcolară fiind 
solicitată peste capacitatea maximă.6 Prin urmare se recomandă extinderea infrastructurii de învăţământ. Cu toate acestea, în portofoliul comunei Ciurea nu au fost 
găsite astfel de proiecte.  

În ceea ce priveşte cultura şi patrimoniul, sunt recomandate ca prioritare pentru SIDU proiectele relevante pentru întreg teritoriul metropolitan, cele care pot aduce 
plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu principalele direcţii de dezvoltare identificate şi anume: diversificarea evenimentelor şi activităţilor pentru 
tineri, dezvoltarea de trasee şi itinerarii turistice, valorificarea monumentelor istorice şi nu în ultimul rând, conturarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel 
regional şi naţional. 

Pe palierul mobilităţii urbane prioritatea constă în modernizarea şi echiparea cu trotuare a DJ 248C. De asemenea, chiar dacă pe termen mai lung ar trebui luată în 
considerare şi modernizarea DJ 248D acesta fiind şi un potenţial traseu turistic (traseu cicloturistic). La nivelul comunei rămâne importantă modernizarea străzilor 
secundare. 

 

 

 

 

                                                             
5Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
6 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.5. Gestiune eficientă a mobilităţii în vederea simplificării deplasărilor în Iaşi şi ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 
Comuna 
Ciurea 

Conturarea unei reţele de 
parcări de transfer (P&R) 

P+R local la Gara Ciurea 60,400.00 267,572.00 2016 - 2023 
POR 2014-2020 
Axa 4.1 

 
Comuna 
Ciurea 

Conturarea unei reţele de 
parcări de transfer (P&R) 

P+R local la Gara Piciorul Lupului 60,400.00 267,572.00 2016 - 2023 
POR 2014-2020 
Axa 4.1 

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ciurea 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare drumuri de interes local in 
satul Ciurea, com Ciurea, jud. Iași 1.112.189,62 4.927.000,00 2014-2023 

bugetul de stat 
PNDL + fonduri 
proprii 

 Comuna 
Ciurea 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare drumuri de interes local în 
satele Hlincea și Lunca Cetățuii, com. Ciurea, 
jud. Iași 

1.146.049,66 5.077.000,00 2014-2023 
bugetul de stat 
PNDL + fonduri 
proprii 

 Comuna 
Ciurea 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare drumuri de interes local în 
satul Lunca Cetățuii, cartier Chihan, com. 
Ciurea, jud. Iași 

1.008.352,14 4.467.000,00 2014-2023 
bugetul de stat 
PNDL + fonduri 
proprii 

 Comuna 
Ciurea 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare drum comunal  din DJ248C 
Lunca Cetatuii - Curaturi - actual impietruit 
cca 5.00m 

449.100,00 1.989.513,00 2016-2023 PNDR, MD-CNI, CJ, 
buget local 

 Comuna 
Ciurea 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare drum legatura DJ 248-DJ248C 
Dumbrava - Ciurea 503.900,00 2.232.277,00 2016-2023 PNDR, MD-CNI, CJ, 

buget local 

 Comuna 
Ciurea 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare drum  legatura Hlincea - 
Barnova 628.200,00 2.782.926,00 2016-2023 PNDR, MD-CNI, CJ, 

buget local 

 Comuna 
Ciurea 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 

Reabilitare (extindere parte carosabila) 
drum din DJ248C in soseaua Iasi - Hlincea 869.600,00 3.852.328,00 2016-2023 PNDR, MD-CNI, CJ, 

buget local 



ZMI. 

 Comuna 
Ciurea 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare strazi Dumbrava 2.281.300,00 10.106.159,00 2024-2030 FE/ Buget CJ Iasi 

 Comuna 
Ciurea 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare strazi Piciorul Lupului 821.800,00 3.640.574,00 2024-2030 FE/ Buget CJ Iasi 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 
Comuna 
Ciurea 

Extinderea şi dotarea infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construcție creșă, sat Lunca Cetățuii, 
com. Ciurea, jud. Iași 

239.621,90 1.061.525,00 2014 - 2023 POR, Bugetul Local 

 

Comuna 
Ciurea 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare și modernizare școală 
gimnazială  din sat Ciurea, com. Ciurea, 
jud. Iași 

145.084,65 642.725,00 2014 - 2020 POR, Bugetul Local 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ciurea 

Integrarea clădirilor de patrimoniu în 
circuitul urban 

Conversia funcțională a Fabricii de 
Cărămizi Ciurea     2016 - 2020 

POR, Bugetul 
propriu, Alte 
surse 

 



5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 
estimată (euro) 

 Valoare 
estimată (lei) Durată estimată Sursă de finanţare 

 

Municipiul Iași și 
comunele 
Aroneanu, 
Holboca, 
Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de 
alimentare cu apă în municipiul Iași: 
înlocuire conducte de aducțiune, 
înlocuire echipamente electro-mecanice 
STAP Chirița, STAP Moldova, stație de 
clorinare Bârnova, stație de clorinare 
Miroslava, stație de clorinare Osoi, 
înlocuire echipamente electromecanice 
stația de clorinare Dancu, reabilitare 
stații de pompare oraș Iași, reabilitare 
rezervoare oraș, stație de pompare nouă 
fir Z01h Lunca Cetățui, rezervor Picioru 
Lupul , rezervor Ciurea, rezervor 
Miroslava, rezervor Valea Adâncă și 
Horpaz, rezervor Osoi, înlocuire conducte 
AC și vechi în oraș, extindere rețea de 
distribuție 

        



 

Municipiul Iași și 
comunele 
Aroneanu, 
Holboca, 
Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de 
canalizare în municipiul Iași: extindere 
rețea de canalizare Miroslava, înființare 
SPAU Miroslava, înființare rețea 
canalizare în Balciu, reabilitare rețea de 
canalizare în Iași, extindere rețea de 
canalizare în Iași, înființare SPAU în Iași, 
reabilitare SPAU în Iași, reabilitare rețea 
de canalizare în Dancu, reabilitare rețea 
de canalizare în Rediu, extindere rețea de 
canalizare în Valea Lupuui. înființare 
SPAU în Valea Lupului, înființare rețea de 
canalizare în Valea Adâncă, Horpaz, 
Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru 
Lupului, Hlincea, Visani, Cercu, Todirel, 
Pietrăria, Păun, Goruni, Șorogari, Rediu, 
Breazu, Osoi, înființare SPAU în Valea 
Adâncă, Horpaz, Lunca Cetățuii, 
Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, 
Todirel, Goruni, Șorogari, Rediu, Chicirea, 
Osoi și extindere rețea de canalizare în 
Chicirea 

        

 Comuna Ciurea 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Extindere rețea canalizare, sat Lunca 
Cetățuii, com. Ciurea, jud. Iași, etapa a II-
a 

316.027,09 1.400.000,00 24 luni Fonduri proprii 

 

 

 

 



 

COMARNA 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023:  1.474.894,30 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  15.533.244,36 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Comarna are printre cele mai nefavorabile situaţii din ZMI, fiind caracterizată de îmbătrânire demografică7. Deşi numărul 
elevilor a fost într-o continuă creştere în ultimii 7 ani,  infrastructura şcolară este solicitată în limitele permise de legea educaţiei, în ton cu tendinţele judeţene, 
regionale şi naţionale.8 Prin urmare, proiectele sociale şi de servicii publice dedicate persoanelor vârstnice au întâietate, spre deosebire de cele şcolare, care nu sunt 
o prioritate imediată. În acelaşi timp, se recomandă asocierea în vederea rezolvării problemelor de îmbătrânire a populaţiei cu UAT-urile învecinate aflate în aceeaşi 
situaţie: Schitu Duca, Ţuţora şi Prisăcani. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea.  

Din perspectiva mobilităţii urbane prioritatea pentru comuna Comarna constă în reabilitarea principalelor drumuri comunale (inclusiv amenajare trotuare şi după 
posibilităţi infrastructură velo): DC 44, DC 54, 48. 

 

 

 

 

 

                                                             
7Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
8 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



 

1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 
1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Comarna 

Promovarea ZMI ca destinație de 
investiții în sectoarele cheie identificate 

Folosirea instrumentelor de  comunicare națională 
pentru atragerea investitorilor (actualizarea paginii 
web, broşurǎ de prezentare a comunei, pliante cu 
oportunitǎţile comunei) 

    2016 - 
2020   

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Comarna Îmbunătățirea accesului pe piața muncii Susținerea unor programe de calificare și recalificare 

pentru integrarea pe piata muncii     2016 - 
2020   

 Comuna 
Comarna 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Promovarea brandului "Cireaşa de Comarna" şi 
strugurii de Comarna 22.573,36 100.000,00     

 Comuna 
Comarna 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Amenajarea unei pieţe pentru vânzarea legumelor şi 
fructelor 677.200,90 3.000.000,00     

 Comuna 
Comarna 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a 
activităților agricole 

Stimularea parteneriatelor public privat pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare, prelucrare şi 
valorificare a producţiei agricole 

    2016 - 
2020   

 Comuna 
Comarna 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a 
activităților agricole 

Consilierea fermierilor pentru dezvoltarea și 
modernizarea exploatațiilor agricole      2016 - 

2020   



 Comuna 
Comarna 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural 

Înființarea unui centru de informare pentru 
accesarea schemelor de finanțare destinate 
activităților non-agricole în mediul rural 

    2016 - 
2020   

 Comuna 
Comarna 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural 

Promovarea dezvoltării relatiilor cu Grupul de 
Acțiune Locală Stefan cel Mare pentru accesarea de 
fonduri în vederea înființării de microîntreprinderi de 
procesare a producției primare 

    2016 - 
2020   

 Comuna 
Comarna 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural 

Sprijinirea dezvoltării si diversificării serviciilor în 
comună     2016 - 

2020   

1.5. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Zona Metropolitană Iași (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, activități 
culturale și educaționale modernizate și reinterpretate) 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Comarna 

Diversificarea ofertei turistice și de 
agrement Reabilitarea zonei piscicole din satul Stânca         

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Comarna 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Construire alei pietonale şi piste 
pentru biciclişti 564.334,09 2.500.000,00     

2.4. Sistem de transport public eficient şi atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Iaşi şi a zonei metropolitane 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



(euro) 

 Comuna 
Comarna 

Amenajarea staţiilor de transport 
public ca puncte sau noduri 
intermodale. 

Modernizarea și reabilitarea 
refugiilor stațiilor de autobuz din 
Osoi, Comarna, Stânca 

    2016 - 
2020   

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Comarna 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare infrastructură de 
interes local - DC 48 km 1.000.000,00 4.430.000,00 

2014-
2023 

Fonduri europene - M7.2 
AFIR, Fonduri 
Guvernamentale - OG 
28/2010 

 Comuna 
Comarna 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Reabilitare DC 48: Comarna - 
Curagau - PoieniDN 24 875.800,00 3.879.794,00 

2014-
2023 

PNDR, MD-CNI, CJ, buget 
local 

 Comuna 
Comarna 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizarea drumurilor sătești 
din comuna Comarna         

 Comuna 
Comarna 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizarea prin asfaltare a 
drumurilor de exploatație agricolă, 
astfel: 
drumul de exploatație DE Osoi-
Chiperești, L = 1, 3 km; 
drumul de exploatație DC 44 – DC 
44 ( Mocani), L= 2 km; drumul de 
exploatație DE Stânca- Comarna, L 
= 1,3 km 

    2016-
2020   

 Comuna 
Comarna 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizarea și refacerea 
marcajelor și semnalizării rutiere în 
comuna Comarna 

    2016-
2020   

 

Comuna 
Comarna, 
Comuna 
Tomești 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Reabilitare DC44: din DN28 - 
Chicerea - Comarna  1.300.900,00 5.762.987,00 2024-

2030 Buget CJ Iasi 



 Comuna 
Comarna 

Ameliorarea conectivităţii la 
nivelul comunelor prin construirea 
de traversări, poduri şi punţi 
suplimentare. 

Reconstrucţia Pod Satrai peste 
pârâul Comarna         

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 
3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Comarna 
Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu 
rol comunitar 

Construirea unui parc de recreere în satul Comarna         

 Comuna Comarna 
Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu 
rol comunitar 

Înființare și modernizare parcuri în Comuna 
Comarna     2016 - 

2020   

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Comarna 
Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Construire școală cu clasele I-VIII în satul Comarna ( 
zona Comarna de Jos)     2016 - 

2020   

 Comuna Comarna 
Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Construire grădinițe cu program prelungit în 
localitățile Comarna și Osoi     2016 - 

2020   

 Comuna Comarna 
Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Construire scoala si gradinita in satul Curagau     2016 - 
2020   

 Comuna Comarna 
Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Achiziționarea unui mijloc de transport școlari 
pentru satul Curagău     2016 - 

2020   



 Comuna Comarna 
Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Înlocuirea tâmplăriei degradate din școli/grădinițe     2016 - 
2020   

 Comuna Comarna 
Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Modernizarea și dotarea laboratoarelor de fizică și 
chimie cu aparate, truse și echipamente     2016 - 

2020   

 Comuna Comarna 
Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Modernizarea și dotarea sălilor de gimnastică din 
școlile comunei     2016 - 

2020   

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Comarna 
Asigurarea de servicii sociale 
destinate copilului şi / sau 
familiei 

Înființarea unui centru de zi pentru copiii din 
categoriile dezavantajate     2016 - 

2020   

 
Comunele 
Comarna, Ţuţora, 
Prisăcani 

Asigurarea de servicii sociale 
pentru persoanele vârstnice 

Proiect de îmbătrânire activă prin crearea unui 
centru multifuncţional ce va ajuta persoanele în 
vârstă să ducă o viaţă activă 

225.733,63 999.999,98 2014 - 
2023 

POR, 
Bugetul 
local 

3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Comarna 
Educație pentru sănătate și 
promovarea unui mod de viață 
sănătos 

Implicarea cadrelor medicale in organizarea si 
sustinerea unor activitati de educatie sanitara a 
populație 

    2016 - 
2020   

3.5. Procent redus de persoane dezavantajate prin integrarea pe piaţa muncii a capitalului uman din Municipiul Iași şi din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Comarna Integrarea persoanelor aflate în 
dificultate pe piaţa muncii 

Informare și promovare a măsurilor prin care să se 
valorifice legal produsele de natură vegetală sau 
animală de către persoanele neocupate 

    2016 - 
2020   

 



4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Comarna 

Crearea de noi elemente identitare în 
spaţiul metropolitan 

Achiziția de terenuri situate în intravilanul 
localităților arondate Comunei Comarna pentru 
realizarea obiectivelor de interes public local 

    2016 - 
2020   

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Comarna 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Reabilitare căminelor culturale din Osoi și Comarna         

 Comuna 
Comarna 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Organizarea de activități culturale prin care sunt 
promovate obiceiurile locale și portul popular 
(festivaluri populare, ziua comunei,etc) 

    2016 - 
2020   

 Comuna 
Comarna 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Construire baza sportivă în Comuna Comarna     2016 - 
2020   

 Comuna 
Comarna 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Înființarea unei asociații cultural-sportive     2016 - 
2020   

 Comuna 
Comarna 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Organizarea unor competiții sportive de interes local     2016 - 
2020   

 



5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

Comuna Victoria, Holboca, 
Țuțora, Comarna, Prisăcani, 
Schitu Duca, Mogoșești, 
Valea Lupului, Lețcani, 
Rediu 

Prevenția și 
combaterea riscurilor 
naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru comunele Victoria, 
Holboca, Țuțora, Comarna, Prisăcani, Schitu Duca, 
Mogoșești, Valea Lupului, Lețcani, Rediu, din Zona 
Metropolitană Iași 

        

5.3. Sistem metropolitan integrat de management al deșeurilor performant 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Comarna 

Dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deşeurilor 

Colectarea selectivă a deşeurilor         

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

ZMI - Comuna Bîrnova, 
Comarna, Movileni, 
Prisăcani, Popricani, Schitu 
Duca, Țuțora,  Ungheni 

Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
de gaz şi termoficare 

Alimentarea cu gaze a comunelor Bîrnova, Comarna, 
Movileni, Prisăcani, Popricani, Schitu Duca, Țuțora, 
Ungheni 

     2014-
2023   

 Comuna Comarna 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
de gaz şi termoficare 

Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale catre 
populație și instituții publice în Comuna Comarna     2016 - 

2020   

 Comuna Comarna Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 

Extinderea rețelei electrice în comuna Comarna 
conform PUG actualizat     2016 - 

2020   



electrice 

 Comuna Comarna 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extinderea reţelei electrice în comuna Comarna 
conform PUG actualizat         

 Comuna Comarna 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă în toate 
localitățile comunei 3.171.000,00 14.047.530,00 2014-

2023 PNDR 

 

ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, 
Prisăcani, Schitu Duca, 
Țuțora 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Înființare sistem de canalizare în Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, Prisăcani, Schitu Duca, Țuțora: 
stații de epurare, stații de pompare ape uzate, rețele 
de canalizare 

    
2014-
2023   

 
ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, Țuțora 
și Schitu Duca 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în 
Comuna Comarna, Movileni, Popricani, Țuțora și 
Schitu Duca: stații de clorinare, aducțiuni, stații de 
pompare, rezervoare de înmagazinare, rețea de 
distribuție, inclusiv hidranți și branșamente 

    
2014-
2023   

 Comuna Comarna 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Construirea și extinderea  sistemului de canalizare la 
nivelul întregii comune (finanțare MDRT) 3.251.727,00 14.405.150,61 2014-

2023 PNDR 

 Comuna Comarna 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Construirea unei stații de epurare a apelor uzate 
finalizare      2018   

 Comuna Comarna 
Modernizarea şi 
extinderea stemelor 
de apă şi canalizare 

Modernizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor 
pentru colectarea apelor pluviale     2016 - 

2020   

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Comarna Îmbunătăţirea calităţii 
cursurilor de apă 

Amenajarea malurilor râurilor pentru prevenirea 
colmatării și întreținerea digurilor existente     2016 - 

2020   

 Comuna Comarna Educație pentru 
mediu 

Susținerea unor programe de educație a cetățenilor 
pentru protecția mediului     2016 - 

2020   

 



8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 
Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea estimată 

(euro) 
Valoarea estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna  
Comarna 

Elaborarea și 
implementarea de 
politici și strategii la 
nivel local 

Elaborare PUZ și PUD pentru lucrări de 
interes public     2016 - 2020   

 Comuna  
Comarna 

Formarea 
personalului din 
administraţia 
publică 

Pregătirea personalului din administraţia 
publică în domenii strategice, respectiv: 
managementul proiectelor, achiziţii publice, 
management financiar, fonduri europene 

    2016 - 2020   

 Comuna  
Comarna 

Administrație 
publică inteligentă 

Promovarea transparenței administrației 
prin actualizarea permanentă a informațiilor 
paginii oficiale web a primariei și 
introducerea unor noi secțiuni (informaţii 
privind obţinerea de autorizaţii, adeverinţe, 
certificate, urmărirea soluţionării 
reclamaţiilor) 

    2016 - 2020   

 Comuna  
Comarna 

Administrație 
publică inteligentă 

Crearea unui sistem informațional integrat 
pentru eficientizarea activității 
administrației 

    2016 - 2020   

 Comuna  
Comarna 

Administrație 
publică inteligentă 

Dotarea primăriei cu tehnologie IT modernă 
și performantă     2016 - 2020   

 Comuna  
Comarna 

Administrație 
publică inteligentă 

Postarea unor panouri informative în locuri 
cu vizibilitate maximă pentru afișarea 
informațiilor noi, de interes general pentru 
comunitate 

    2016 - 2020   

 Comuna  
Comarna 

Asigurarea 
siguranței publice 
prin creșterea 
capacității de 
răspuns în situații de 
urgență 

Înființarea unui serviciu public de 
gospodărire comunală și dotarea acestuia     2016 - 2020   

 



 

Dobrovăţ 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023:  1.823.802,30  Euro 

  

1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 
1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 
estimată (euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 
Comuna 
Dobrovăţ 

Dezvoltarea culturii 
antreprenoriale 

Sprijinirea educaţiei 
antreprenoriale şi a tinerilor 
întreprinzători din domeniile 
agricole şi domenii conexe 

    

 
Comuna 
Dobrovăţ 

Promovarea ZMI ca destinație de 
investiții în sectoarele cheie 
identificate 

Realizarea și derularea unei 
campanii de marketing precum 
și stabilirea unui pachet de 
facilități pentru atragerea de 
investitori 

    

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 
estimată (euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Dezvoltarea infrastructurii de 
sprijin pentru afaceri din 
comunele ZMI 

Dezvoltarea structurilor de 
sprijin pentru mediul de afaceri 
(incubatoare de afaceri, centre 
de transfer tehnologic,  crearea 
de parteneriate pentru 
sprijinirea si dezvoltarea 
iniţiativei antreprenoriale) 

    

 Comuna 
Dobrovăţ 

Încurajarea consumului de 
produse locale / din agricultura 
ecologică prin promovarea şi 
creşterea accesului pe piaţă a 
producătorilor locali 

Facilitarea realizării pieţelor 
agroalimentare sezoniere sau 
permanente 

    



 Comuna 
Dobrovăţ 

Încurajarea consumului de 
produse locale / din agricultura 
ecologică prin promovarea şi 
creşterea accesului pe piaţă a 
producătorilor locali 

Sprijinirea dezvoltării de centre 
de colectare, prelucrare şi 
procesare a produselor agricole 

    

 Comuna 
Dobrovăţ 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile 
a activităţilor agricole 

Creșterea competitivității 
agriculturii prin înfiinţarea 
structurilor asociative (asociații, 
grupuri de producători) pentru 
servicii conexe producției 
agricole (colectare, depozitare, 
procesare, marketing, lobby, 
irigații etc.) 

    

 Comuna 
Dobrovăţ 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile 
a activităţilor agricole 

Promovarea şi susţinerea 
parteneriatelor între procesatori 
şi producătorii agricoli înscrişi în 
diferite forme asociative 

    

1.5. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Zona Metropolitană Iași (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, activități 
culturale și educaționale modernizate și reinterpretate) 

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 
estimată (euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Promovarea ZMI ca destinație 
turistică 

Activităţi de promovare a 
potenţialului turistic local 
inclusiv la târguri și evenimente 
de specialitate 

    

 Comuna 
Dobrovăţ 

Construierea de trasee şi dotări 
turistice 

Realizarea unui circuit touristic 
monahal intre obiectivele 
Mănăstirea Bârnova, 
Mănăstirea Dobrovăţ, 
Mănăstirea Hadâmbu 

    

 Comuna 
Dobrovăţ 

Construierea de trasee şi dotări 
turistice 

Realizarea de căi de legătură 
modernizate între obiectivele 
Mănăstirea Bârnova, 
Mănăstirea Dobrovăţ, 

    



Mânâstirea Hadâmbu 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Diversificarea ofertei turistice şi 
de agrement 

Dezvoltarea de investiţii în 
agrement de masă     

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Modernizarea şi 
extinderea 
infrastructurii pentru 
deplasări 
nemotorizate în ZMI 
(pietonal şi velo) 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii pietonale a 
drumurilor săteşti şi comunale     

 Comuna 
Dobrovăţ 

Modernizarea şi 
extinderea 
infrastructurii pentru 
deplasări 
nemotorizate în ZMI 
(pietonal şi velo) 

Amenajarea de căi de circulație pentru bicicliști, pe trasee de 
cicloturism     

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Modernizarea 
străzilor de interes 
local din comunele 
din ZMI. 

Reabilitare/ modernizare drumuri comunale şi săteşti - 
investiții, lucrări în continuare   2014-

2023  

 



 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.2. Iaşul are o infrastructură de educaţie preuniversitară care deserveşte toate zonele oraşului şi ale teritoriului metropolitan 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Reabilitarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Modernizarea sediilor și îmbunătăţirea dotărilor unităților școlare şi 
bibliotecii     

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Asigurarea de 
servicii 
sociale 
pentru 
persoanele 
varstnice 

Crearea unui centru destinat persoanelor de vârsta a treia     

 Comuna 
Dobrovăţ 

Asigurarea de 
servicii 
sociale în 
comunitate 

Dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei 
persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale     

 Comuna 
Dobrovăţ 

Asigurarea de 
servicii 
sociale în 
comunitate 

Investiții privind dezvoltarea infrastructurii sociale     



 Comuna 
Dobrovăţ 

Asigurarea de 
servicii 
sociale în 
comunitate 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale     

3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale de 
bază la nivel 
local 

Modernizarea și dotarea unităților sanitare de importanță locală       

 Comuna 
Dobrovăţ 

Asigurarea 
serviciilor 
medicale de 
bază la nivel 
local 

Extinderea şi îmbunătăţirea serviciilor medicale       

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Reabilitarea, conservarea și valorificarea 
obiectivelor de patrimoniu în vederea dezvoltării 
turismului 

  2024-2030  

 Comuna 
Dobrovăţ 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Identificarea soluțiilor optime de operare a 
patrimoniului și realizarea de investiții de     



modernizarea și dotare a acestora 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Diversificarea activităţilor cultural artistice     

 Comuna 
Dobrovăţ 

Dezvoltarea altor dotări cu rol 
cultural - comunitar 

Realizarea de spatii verzi publice, pentru petrecerea 
timpului liber al cetăţenilor     

 Comuna 
Dobrovăţ 

Dezvoltarea altor dotări cu rol 
cultural - comunitar 

Amenajarea pentru activități turistice a siturilor 
naturale și antropice cu potențial         

4.3. Elemente naturale integrate în circuitul metropolitan prin spaţii publice identitare şi zone de agrement reprezentative 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Amenajarea spaţiilor publice 
identitare 

Amenajarea domeniului public prin spații de 
calitate, proiecte de iluminat public și amenajare 
peisagistică 

    

 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 



5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Înfiinţarea de facilităţi de 
producere a energiei 
alternative 

Instalarea sistemelor de producere si distribuţie a 
energiei electrice şi termice din surse regenerabile 
pentru clădirile instituţiilor publice 

    

5.3. Sistem metropolitan integrat de management al deşeurilor performant 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Dezvoltarea unui sistem 
integrat de management al 
deşeurilor 

Extinderea și modernizarea infrastructurii de colectare, 
procesare și depozitare deșeuri      2014-2023   

 Comuna 
Dobrovăţ 

Dezvoltarea unui sistem 
integrat de management al 
deşeurilor 

Promovarea colectării separate, la sursă a deșeurilor 
biodegradabile în vederea producerii de compost     

 Comuna 
Dobrovăţ 

Dezvoltarea unui sistem 
integrat de management al 
deşeurilor 

Promovarea dezvoltării industriilor de 
prelucrare/valorificare a deșeurilor     

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Modernizarea şi extinderea 
reţelelor electrice 

Promovarea construcţiei parcurilor de producere a 
energiei electrice din surse regenerabile     



 Comuna 
Dobrovăţ 

Modernizarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei   2024-2030  

 Comuna 
Dobrovăţ 

Modernizarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Realizarea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de 
canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate 

  2024-2030  

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Dobrovăţ 

Formarea personalului 
din administraţia publică Formarea personalului din administraţia publică locală     

 Comuna 
Dobrovăţ 

Administraţie publică 
inteligentă 

Facilitarea realizării cadastrului digital în vederea 
îmbunătăţirii datelor disponibile şi serviciilor aferente pentru 
cetăţeni, societăţi comerciale, organizaţii nonguvernamentale 
şi alte instituţii publice 

    

 



 

HOLBOCA 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023:  4.348.351,66 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  58.891.776,30 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Holboca are printre cele mai favorabile situaţii din ZMI9. Cu toate acestea, Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate atrage atenţia 
asupra numărului mare de persoane care trăiesc în condiţii de sărăcie, capital uman subdezvoltat şi condiţii de locuire precare. Deşi populaţia şcolară a manifestat o 
tendinţă de scădere, infrastructura şcolară nu solicitată la capacitatea maximă, procentul populaţiei şcolare din totalul rezidenţilor fiind mic.10 Prin urmare, 
proiectele sociale şi de servicii publice au întâietate, spre deosebire de cele referitoar4e la infrastructura şcolară, care nu au prioritate maximă. În acelaşi timp, se 
recomandă asocierea în proiecte de economie socială cu UAT-urile învecinate aflate în aceeaşi situaţie: Tomeşti şi Schitu Duca. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea.  

Holboca joacă un rol importat în reţeaua de transport al ZMI deoarece aici se află punctul în care se realizează schimbul de la ecartamentul rusesc către cel standard 
(Stephenson). În acest sens, construirea centrului intermodal regional de transport marfa în comuna Holboca, reprezintă un proiect de interes supraregional. În 
ceea ce priveşte nivelul ZMI, un aspect important este definitivarea staţiei de Bike & Ride (B+R) Dancu alături de realizarea infrastructurii velo care să lege Holboca 
de Iaşi. Punctul de Bike & Ride va funcţiona ca o poartă de intrare către Iaşi permiţând transferul de la bicicletă la transportul public. În ceea ce priveşte nivelul local 
prioritatea o reprezintă modernizarea străzilor locale din comuna Holboca şi a DC 20 către Rusenii Vechi şi Rusenii Noi dat fiind faptul că cea mai mare parte a 
populaţiei rezidente se concentrează în lungul acestor circulaţii. Modernizarea DC 20 include desigur şi infrastructură velo. 

 

 

                                                             
9Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
10 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



 

1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Holboca 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru 
afaceri din comunele ZMI 

Infiintare si amenajare parc tehnologic 
industrial pentru zona economica libera 
in sat Holboca, comuna Holboca, judetul 
Iasi 

1.241.534,99 5.500.000,00 48 luni 
2016-2020 

MFE – POR – 
2014-2020 

 Comuna 
Holboca 

Încurajarea consumului de produse locale/ 
din agricultura ecologică prin promovarea și 
creșterea accesului pe piață a producătorilor 
locali  

Construire piață agroalimentară sezonieră 
în cartierul Dancu 79.006,77 350.000,00 

12 luni 
2015 - 
2016 

Comuna 
Holboca - 
resure proprii 

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.1. Iași poartă de intrare în U.E bine racordată la coridoarele de transport naționale și europene 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Holboca 

Optimizarea sistemului de 
transport al mărfurilor. 

Construire centru intermodal 
regional de transport marfa in zona 
Iasi. 

7.900.677,20 35.000.000,00 48 luni 
2016-2020 MFE – POR – 2014-2020 

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



(euro) 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Construire alee pietonală, iluminat 
stradal, șanțuri și rigole pe traseul 
Dancu -Holboca, comuna Holboca, 
județul Iași 

338.600,45 1.500.000,00 
24 luni 
2016 - 
2018 

Comuna Holboca - 
Resurse proprii 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Pista pentru biciclisti DC20 Holboca 
- Rusenii Noi 429.000,00 1.900.470,00 2016-2023 FE/ Buget local 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

B+R: Rond Dancu 2.600,00 11.518,00 2016-2023 POR 2014- 2020 Axa 4.1 

 

Comuna 
Tomești, 
Comuna 
Holboca 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Pista pentru biciclisti Tomesti-
Holboca pe DJ248D 132.900,00 588.747,00 2016-2023 POR 2014-2020 Axa6.1 

2.5. Gestiune eficientă a mobilităţii în vederea simplificării deplasărilor în Iaşi şi ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 
Comuna 
Holboca Conturarea unei reţele de parcări 

de transfer (P&R) 
P+R local la Gara Holboca 60,400.00 267,572.00 2016-2023 

POR 2014-2020 
Axa 4.1 

 
Comuna 
Holboca 

Conturarea unei reţele de parcări 
de transfer (P&R) P+R local la Gara Cristesti 60,400.00 267,572.00 2016-2023 

POR 2014-2020 
Axa 4.1 

 
Comuna 
Holboca 

Conturarea unei reţele de parcări 
de transfer (P&R) 

Amenajare P+R la Rond Dancu/ 
Calea Dacilor 

102,500.00 454,075.00 2016-2023 
POR 2014-2020 
Axa 4.1 

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



(euro) 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Amenajare drumuri de exploatație 
agricolă în comuna Holboca, jud. 
Iași  

993.227,99 4.400.000,00 36 luni 
2016-2018 

MADR - AFIR - PNDR - 
2014-2020 - măsura 4.3 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare străzi în satele Dancu 
și Holboca, com. Holboca, jud. Iași 1.284.171,56 5.688.880,00 12 luni 

2015-2016 
MDRAP - PNDL - OG 
28/2013 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Amenajare drumuri de interes local 
în comuna Holboca 993.227,99 4.400.000,00 36 luni 

2016-2018 

MADR - AFIR - PNDR - 
2014-2020 - măsura 7.2 - 
infrastructura rutieră 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Amenajare strazi si drumuri de 
interes local in comuna Holboca 1.019.800,00 4.517.714,00 2016-2023 PNDR, MD-CNI, CJ, buget 

local 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare DC20 - Holboca - 
Rusenii Vechi - Rusenii Noi 1.450.000,00 6.423.500,00 2016-2023 PNDR, MD-CNI, CJ, buget 

local 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare strazi Holboca 2.629.800,00 11.650.014,00 2024-2030 FE/ Buget CJ Iasi 

 Comuna 
Holboca 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum comunal sat 
Valea Lungă, comuna Holboca, jud. 
Iași 

790.067,72 3.500.000,00 36 luni 
2016-2018 

MDRAP - PNDL - OG 
28/2013 - propunere de 
includere în program 

 Comuna 
Holboca 

Ameliorarea conectivităţii la 
nivelul comunelor prin construirea 
de traversări, poduri şi punţi 
suplimentare. 

Construire poduri si podete in 
comuna Holboca, judetul Iasi 101.580,14 450.000,00 24 luni 

2016-2018 
MDRAP – OG 28/2013 – 
RESURSE PROPRII 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Holboca 

Asigurarea siguranței în 
spațiul public 

Extindere sistem de supraveghere cu 
camere video in comuna Holboca, 
judetul Iaşi 

1.550.500,00 350.000,00 12 luni 
2016-2017 Buget local 



3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Holboca 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Înființare și dotare grădiniță în sat 
Dancu, comuna Holboca 496.614,00 2.200.000,00 

36 luni 
2016 - 
2018 

MADR - AFIR - PNDR - 2014-
2020 - măsura 7.2 - 
infrastructura educațională 

 Comuna 
Holboca 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Reabilitare școală primară în sat Orzeni, 
com. Holboca, jud. Iași 180,59 800,00 

24 luni 
2016 - 
2018 

MDRAP - PNDL - OG 28/2013 

 Comuna 
Holboca 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Reabilitare școală în sat Rusenii Vechi, 
com. Holboca, județul Iași 191,87 850,00 

12 luni 
2015 - 
2016 

Comuna Holboca - Resurse 
proprii 

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Holboca 

Asigurarea de spaţii locative 
pentru persoanele din 
categorii vulnerabile 

 Construire locuinte in regim A.N.L. sat 
Dancu, comuna Holboca, judetul Iaşi  2.031.602,71 9.000.000,00 lei 72 luni 

2016-2022 

ANL – PROGRAM PRIVIND 
CONSTRUIREA UNOR LOCUINTE 
PT TINERI 

 Comuna 
Holboca 

Asigurarea de servicii sociale 
destinate copilului şi / sau 
familiei 

Infiintare centru pentru prevenirea 
abandonului scolar si suport pentru 
victimele violentei domestice in comuna 
Holboca, judetul Iaşi. 

451.467,27 2.000.000,00 48 luni 
2016-2020 

MFE - POR – AXA 8 – 
INFRASTRUCTURA DE 
SANATATE SI SOCIALA 

 Comuna 
Holboca 

Asigurarea de servicii sociale 
pentru persoanele vârstnice 

Construire centru de zi pentru persoane 
varstnice, cantina sociala si unitate de 
ingrijire la domiciliu in comuna Holboca, 
judetul Iaşi 

16.612.500,00 3.750.000,00 48 luni 
2016-2020 

MFE - POR – AXA 8 – 
INFRASTRUCTURA DE 
SANATATE SI SOCIALA 

 Comuna 
Holboca 

Asigurarea de servicii sociale 
în comunitate 

Parteneriat pentru comunitate ROM-
PART, comuna Holboca, județul Iași 6.094.808,13 27.000.000,00 

48 luni 
2016 - 
2020 

MFE - POCU - 2014-2020 - 
obiectiv specific 4.1 - risc 
sărăcie și excluziune socială 

 



4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Holboca 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de sport şi agrement 

Construire stadion comunal in 
comuna Holboca, judetul Iaşi. 338.600,45 1.500.000,00 96 luni 2016-

2024 NEIDENTIFICATA  

 Comuna 
Holboca 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de sport şi agrement 

Construire sală de sport în sat 
Holboca, comuna Holboca, 
județul Iași 

756.207,67 3.350.000,00 12 luni 2015 
- 2016 MDRAP - CNI 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Holboca 
Înfiinţarea de facilităţi 
de producere a 
energiei alternative 

Construire capacitate de productie energie electrica 
(parc foovoltaic) in localitatea Holboca, jud.Iaşi 1.015.801,35 4.500.000,00 

48 luni 
2016-
2018 

MFE – POCA – 
2014-2020 

 Comuna Holboca 

Modernizarea 
sistemelor de iluminat 
public pentru 
reducerea consumului 
de energie electrică 

Modernizare sistem de iluminat public stradal cu leduri 900.000 lei   
12 luni 
2015 - 
2016 

Comuna Holboca - 
Resurse proprii 



 Comuna Holboca 

Reabilitare termică a 
clădirilor pentru 
reducerea consumului 
de energie electrică 

Reabilitare arhitecturală locuințe colective (blocuri) și 
amenajări spații publice aferente în cartier Dancu, com. 
Holboca, jud. Iași 

2.031.602,71 9.000.000,00 
48 luni 
2016 - 
2020 

Neidentificată 

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

Comuna Victoria, 
Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani,  
, Mogoșești, Valea 
Lupului, Lețcani, 
Rediu 

Prevenția și 
combaterea riscurilor 
naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru comunele Victoria, 
Holboca, Țuțora, Comarna, Prisăcani, Schitu Duca, 
Mogoșești, Valea Lupului, Lețcani, Rediu, din Zona 
Metropolitană Iași 

        

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Holboca 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
de gaz şi termoficare 

Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în 
satele Crișești, Rusenii Noi, Rusenii Vechi și Orzeni, 
comuna Holboca, județul Iași 

790.067,72 3.500.000,00 2014-
2023 

Comuna Holboca - 
Resurse proprii 

 Comuna Holboca 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extinderi retele de alimentare cu energie electrica in 
comuna Holboca, judetul Iaşi 101.580,14 450.000,00 

2014-
2023 

SC E-ON 
ROMANIA 
DISTRIBUTIE SA – 
RESURSE PROPRII 

 Comuna Holboca 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Extinderea sistemului de canalizare in comuna Holboca, 
judetul Iaşi 

1.354.401,81 6.000.000,00 
2014-
2023  



 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă în 
municipiul Iași: înlocuire conducte de aducțiune, 
înlocuire echipamente electro-mecanice STAP Chirița, 
STAP Moldova, stație de clorinare Bârnova, stație de 
clorinare Miroslava, stație de clorinare Osoi, înlocuire 
echipamente electromecanice stația de clorinare 
Dancu, reabilitare stații de pompare oraș Iași, 
reabilitare rezervoare oraș, stație de pompare nouă fir 
Z01h Lunca Cetățui, rezervor Picioru Lupul , rezervor 
Ciurea, rezervor Miroslava, rezervor Valea Adâncă și 
Horpaz, rezervor Osoi, înlocuire conducte AC și vechi în 
oraș, extindere rețea de distribuție 

        

 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de canalizare în 
municipiul Iași: extindere rețea de canalizare 
Miroslava, înființare SPAU Miroslava, înființare rețea 
canalizare în Balciu, reabilitare rețea de canalizare în 
Iași, extindere rețea de canalizare în Iași, înființare 
SPAU în Iași, reabilitare SPAU în Iași, reabilitare rețea 
de canalizare în Dancu, reabilitare rețea de canalizare 
în Rediu, extindere rețea de canalizare în Valea Lupuui. 
înființare SPAU în Valea Lupului, înființare rețea de 
canalizare în Valea Adâncă, Horpaz, Lunca Cetățuii, 
Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, Hlincea, Visani, 
Cercu, Todirel, Pietrăria, Păun, Goruni, Șorogari, Rediu, 
Breazu, Osoi, înființare SPAU în Valea Adâncă, Horpaz, 
Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, 
Todirel, Goruni, Șorogari, Rediu, Chicirea, Osoi și 
extindere rețea de canalizare în Chicirea 

        

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 



Capacitate administrativă crescută  
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 

estimată (euro) 
Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 
ZMI - GAL Poiana Vlădicăi, 
Comuna Holboca, Comuna 
Tomești 

Construire structuri asociative și 
parteneriate pentru o administraţie 
publică performantă 

Înființare Grup de 
Acțiune Locală - GAL 
Poiana Vlădicăi 

1.015.801,35 4.500.000,00 48 luni 2016 
- 2020 

PNDR 2014-
2020 

 



 

LEŢCANI 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023:  3.706.332,24 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  4.529.600,00 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Leţcani are printre cele mai favorabile situaţii din ZMI11. Cu toate acestea, se remarcă numărul mare de persoane beneficiare de 
VMG şi de familii cu părinţi plecaţi în străinătate.Populaţia şcolară a scăzut în ultimii 7 ani, infrastructura şcolară fiind solicitată în limitele permise de legea 
educaţiei, în ton cu tendinţele judeţene, regionale şi naţionale.12 Prin urmare, proiectele de servicii publice nu au întâietate, cu excepţia celor sociale. Se recomandă 
în schimb partenerierea cu UAT Miroslava (care are o alocare bugetară mai mare în perioada 2014 – 2020) în realizarea proiectului de economie socială pe care 
aceasta îl are în portofoliu deoarece poate deservi mai multe comune înconjurătoare, inclusiv comuna Leţcani.  

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

În ceea ce priveşte palierul mobilităţii urbane priorităţile pentru comuna Leţcani constaun în ameliorarea accesului la gara CFR şi modernizarea drumurilor de 
interes local. 

 

 

 

 

                                                             
11Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
12 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 
Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea dialogului şi 
parteneriatului cu mediul de afaceri 

Identificarea oportunităţilor de parteneriat public-privat 
în vederea demarării de activități în domeniul industrial     2016-

2020 

Bugetul Local; 
- Credite pentru 
investitii; 
- Contributii 
private. 

 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea dialogului şi 
parteneriatului cu mediul de afaceri Informarea cetatenilor asupra programelor de finanţare     2016-

2020 

Fonduri 
europene, 
FEDR/FSE. 

 

Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea dialogului şi 
parteneriatului cu mediul de afaceri 

Promovarea programelor derulate de guvem pentru 
stimularea infiintariii microintreprinderilor     2016-

2020 

Fonduri private; 
-HG 1164/2007. 
Programul 
National de 
Dezvoltare 
Rurala; 
- Fonduri 
europene FEDR 

 
Comuna 
Leţcani 

Dezvoltarea culturii antreprenoriale Susţinerea promovării spiritului antreprenorial și a 
cetățeniei active în educaţie, prin intermediuiui unui 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași     

2016-
2020 

Buget Consiliu 
Judeţean/ 
de stat. 
Programul tineret 
in acţiune. 

 
Comuna 
Leţcani 

Promovarea ZMI ca destinație de 
investiții în sectoarele cheie 
identificate 

Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi puse la 
dispoziţia întreprinzătorilor locali, în vederea dezvoltării 
propriilor afaceri, în agricultură și zootehnie, în baza unui 
acord avantajos pentru ambele părți 

    2016-
2020 Bugetul Local. 



 
Comuna 
Leţcani 

Promovarea ZMI ca destinație de 
investiții în sectoarele cheie 
identificate 

Elaborarea unei baze de date disponibile pe internet 
privind oportunitatile locale de dezvoltare a afacerilor in 
comuna 

    2016-
2020 

Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 
Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea accesului pe piața 
muncii 

Realizarea unui studiu asupra situatiei resurselor umane 
din comuna si furnizarea acestor informaţii potenţialilor 
investitori 

    2016-
2020 

Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea accesului pe piața 
muncii 

Acordarea de facilitati tinerilor care infiinteaza o afacere 
in comuna si creeaza locuri de munca     2016-

2020 

Bugetul Local. 
Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea accesului pe piața 
muncii 

Construirea de locuinţe de serviciu pentru pastrarea 
tinerilor specialisti in comuna     2020 

Buget de Stat. 
Fonduri 
europene - 
FEDR. 

 
Comuna 
Leţcani 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin 
pentru afaceri din comunele ZMI 

Construirea de parcuri industriale, agroindustriale, 
logistice, centre de afaceri, supermarket-uri, mall-uri etc     2016-

2020 

Bugetul de stat 
- Buget privat. 
Fonduri 
europene 

 

Comuna 
Leţcani 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin 
pentru afaceri din comunele ZMI 

Construirea infrastructurii publice necesare desfasurarii 
activitatilor economice (utilitati, construire spatii de 
desfacere a produselor, spatii pentru funcţionarea 
firmelor, gen incubator de afaceri) 

    2016-
2020 

Programul 
National de 
Dezvoltare a 
Infrastructurii 
Programul 
National de 
Dezvoltare 
Rurala; 
- Fonduri 
europene - 
FEADR/FEDR. 



 Comuna 
Leţcani 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a 
activităților agricole 

Susţinerea iniţiativelor asociative pentru creşterea 
eficientei economice a exploatatiilor agricole, creşterea 
puterii de negociere pe pieţele de desfacere si a 
capacitatii de valorificare superioara a producţiei 

    2016-
2020 

Programul 
National de 
Dezvoltare 
Rurala; 
- Fonduri 
europene - 
FEADR. 

 Comuna 
Leţcani 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a 
activităților agricole 

Stimularea infiintarii unor Centre de prestări servicii 
pentru agricultura (mecanizare, reparaţii utilaje, 
furnizare seminţe, îngrăşăminte, insectofungicide, etc,), 
prin acordarea de facilitati investitorilor 

    2016-
2020 

Buget privat; 
Programul 
National de 
Dezvoltare 
Rurala; 
- Fonduri 
europene - 
FEADR. 

 Comuna 
Leţcani 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a 
activităților agricole 

Reabilitarea si intretinerea păşunii comunale (izlazului 
comunal) prin închiriere conform H.G. 1064/2013     2016-

2020 

Bugetul Local; 
- Subvenţii APIA. 
Fonduri 
europene 

 Comuna 
Leţcani 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a 
activităților agricole 

Sprijinirea cetatenilor in obţinerea subvenţiilor destinate 
dezvoltării agriculturii     2016-

2020   

 Comuna 
Leţcani 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural Sprijinirea infiintarii unor unitati de alimentatie publica     2016-

2020 

Bugetul Local. 
Programul 
National de 
Dezvoltare 
Rurala; 
- Fonduri 
europene - 
FEADR. 

 Comuna 
Leţcani 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural 

Dezvoltarea industriei locale prin facilitati acordate 
investitorilor     2016-

2020 Bugetul Local. 



 Comuna 
Leţcani 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural 

Promovarea IMM-urilor din comuna si a 
produselor/serviciilor acestora prin susţinerea 
participării comune la târguri si expoziţii, elaborarea de 
materiale de prezentare a comunei cu secţiune de 
economie inclusa, promovarea prin încheierea de înfrăţiri 
si schimburi de experienţa cu comune din strainatate 

    2016-
2020 

Contributii 
private. 

 Comuna 
Leţcani 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural 

Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor din domeniul industrial 
si al serviciilor (creşterea numărului IMM-urilor) prin 
acordarea de facilitati la plata taxelor si impozitelor 
asupra terenurilor si clădirilor 

    2016-
2020 Bugetul Local. 

1.5. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Zona Metropolitană Iași (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, activități 
culturale și educaționale modernizate și reinterpretate) 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Leţcani Promovarea ZMI ca destinație turistică 

Realizarea de materiale de promovare a obiectivelor de 
patrimoniu si a valorilor culturii locale (ex: pliante, 
album) 

    2016-
2020 

Bugetul Local. 
Fonduri 
europene - 
FEDR. 

 Comuna 
Leţcani Promovarea ZMI ca destinație turistică Montarea de panouri informative pentru localizarea 

spaţiala a obiectivelor culturale     2016-
2020 

Bugetul Local. 
Fonduri 
europene  

 Comuna 
Leţcani Promovarea ZMI ca destinație turistică Promovarea turismului cultural-religios     2016-

2020 

Bugetul Local. 
Fonduri 
europene - 
FEDR. 



 Comuna 
Leţcani Promovarea ZMI ca destinație turistică Promovarea obiectivelor si a evenimentelor culturale 

prin internet, pliante, broşuri si info-chiosc     2016-
2020 

Bugetul Local, 
Fonduri 
europene - 
FEDR. 

 Comuna 
Leţcani 

Constituirea unei rețele de informare 
turistică în scopul promovării, 
valorificării și a creșterii vizibilității 
obiectivelor turistice din Iași și ZMI și a 
includerii acestora în rețele/ trasee 
regionale și naționale; 

Includerea obiectivelor culturale existente pe teritoriul 
Comunei Letcani in circuitele turistice existente la nivel 
de judeţ 

    2016-
2020 Bugetul Local 

 Comuna 
Leţcani Construirea de trasee și dotări turistice  

Sprijinirea înfiinţării de facilltati de cazare (pensiuni si 
pensiuni agroturistice) capabile sa asigure un minim de 
spatii de cazare in zona, facilitati necesare pentru 
dezvoltarea oricărui tip de turism 

    2016-
2020 

Bugetul Local. 
Programul 
National de 
Dezvoltare 
Rurala; 
- Fonduri 
europene - 
FEADR. 

 Comuna 
Leţcani 

Diversificarea ofertei turistice și de 
agrement înfiinţarea unei statiuni balneare     2016-

2020 

Bugetul Local; 
- Buget de Stat 
(fonduri 
de la IVIinisterul 
Sanatatii) Fonduri 
europene - 
FEDR, 

 Comuna 
Leţcani 

Diversificarea ofertei turistice și de 
agrement Dezvoltarea agroturismului si a turismului de week-end     2016-

2020 

Bugetul Local, 
Programul 
National de 
Dezvoltare 
Rurala; 

 



2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Lețcani 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi velo) 

Pista biciclisti drum acces Gara Leţcani 30.300,00 134.229,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Lețcani 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi velo) 

Parcari biciclete Leţcani 2.900,00 12.847,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Lețcani 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi velo) 

Piste pentru biciclisti DC26A Leţcani - 
Cogeasca 78.700,00 348.641,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Lețcani 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi velo) 

Pista pentru biciclisti - Leţcani 263.200,00 1.165.976,00 2016-2023 Buget local 

2.4. Sistem de transport public eficient şi atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Iaşi şi a zonei metropolitane 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Leţcani 

Amenajarea staţiilor de transport public 
ca puncte sau noduri intermodale. 

Imbunatatirea serviciilor de transport 
pentru persoane prin construirea de 
stații de autobuz 

    2016 Buget local, PNDI, 
Fonduri europene 

2.5. Gestiune eficientă a mobilităţii în vederea simplificării deplasărilor în Iaşi şi ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Leţcani 

Conturarea unei reţele de parcări de 
transfer (P&R). 

P+R la Gara Letcani 60,400.00 267,572.00 
2016 - 
2023 

POR 2014-2020 
Axa 4.1 

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Leţcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Modernizare drum acces la Gara 
Leţcani 137.000,00 606.910,00 2014-2023 Buget local 

 Comuna 
Leţcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. Modernizare strazi Leţcani 4.017.500,00 17.797.525,00 2024-2030 FE/ Buget CJ Iasi 

 Comuna 
Leţcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Reabilitare si construire poduri si 
podețe     2018 PNDI/ PNDR 

 Comuna 
Leţcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. Reabilitarea drumurilor agricole     2020 

Buget Local, 
Fonduri europene, 
PNDR 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 
3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Lețcani 

Revitalizarea și 
extinderea sistemului 
de spaţii publice cu 
rol comunitar 

Amenajarea spațiilor verzi din comuna, inclusiv cele situate lângă 
trotuare, construirea de parcuri pentru recreere, locuri de joacă 
pentru copii și dotarea cu mobilier "urban" în toate satele 
componente comunei 

    2014-
2023 

Buget local, fonduri 
europene 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea și 
extinderea sistemului 
de spaţii publice cu 
rol comunitar 

Dotări si înfiinţare parcuri de joaca in satele comunei 
Leţcani     2016-

2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEADR/FEDR, 

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Leţcani 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ 
preuniversitar 

înfiinţarea unui Centru „after-sciiool" pentru copiii din 
invatamantul primar (activitati in cadrul centrului; 
consiliere psihologica, invatare prin educaţie non- 
formala, supraveghere pentru pregatirea temelor, o 
masa calda) 

    2016-
2020 

Bugetul Local, 
Buget Consiliu 
Judeţean/ 
de stat. Fonduri 
europene - 
FEDR / FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Dotarea cu materiale didactice a Unitatilor de 
Invatamant din comuna si imbogatirea fondului de 
carte al bibliotecilor şcolare 

    2016-
2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea 
accesului la educaţie 

Realizarea website-ului de prezentare a Institutiilor de Invatamant 
si a activitatii acestora     2016-

2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea 
accesului la educaţie 

Asigurarea condiţiilor pentru derularea de programe de 
fomare in psihopedagogie aplicata, in parteneriat cu 
Casa Corpului Didactic lasi 

    2016 Bugetul Local, Program 
Comenius. 

 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea 
accesului la educaţie 

Sprijinirea scoiilor din comuna pentru iniţierea si 
derularea de proiecte de schimb de experienţa si 
parteneriate in domeniul invatamantului gen Comenius Regio (se 
pot derula activitati precum vizite de studiu, schimburi de 
experienţa si bune practici, scoli de vara, sesiuni de formare 
comune, conferinţe, seminarii etc.) 

    2016-
2020 

Bugetul Local. Program 
Comenius 

 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea 
accesului la educaţie 

Asigurarea condiitiilor, sustinerea si încurajarea elevilor cu 
performante şcolare deosebite si care provin din familii cu o 
situatie materiala precara 

    2016-
2020 

Bugetul Local, 
- Buget Consiliu 
Judeţean/ 
de stat. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 



 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea 
accesului la educaţie 

Asigurarea condiţiilor pentru furnizarea serviciilor de 
educaţie remediala (validarea invatarii anterioare, 
detectarea lacunelor in pregătire, ore de recuperare, 
orientare psihologica si profesionala), in parteneriat cu furnizori de 
servicii acreditati 

    
 
2016-
2020 

Buget Consiliu 
Judeţean/ 
de stat. 
Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea 
accesului la educaţie 

Derularea, in cadrul Unitatilor Şcolare, a programelor 
de tip "a doua sansa" pentru reintegrarea in educaţie a celor care 
au părăsit de timpuriu scoaia (inclusiv 
activitati de alfabetizare), in parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean lasi 

    2016-
2020 

Buget Consiliu 
Judeţean/ 
de stat. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE 

 Comuna 
Leţcani 

Îmbunătățirea 
accesului la educaţie 

Asigurarea suportului material pentru realizarea unei 
publicaţii şcolare     2016-

2020 

Buget Consiliu 
Judeţean/ 
de stat. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

644 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de spaţii 
locative pentru 
persoanele din 
categorii vulnerabile 

Construirea de locuințe sociale pentru grupurile dezavantajate     2020 

Bugetul de Stat 
(Programul de 
construcții delocuințe 
sociale, conform Lege 
114/1996) 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de spaţii 
locative pentru 
persoanele din 
categorii vulnerabile 

Construirea de către Autoritatea Publică Locală, în colaborare cu 
A.N.L. și alte autorități publice, a unor locuințe care să fie închiriate, 
concesionate sau vândute anumitor persoane care îndeplinesc 
anumite condiții 

    2020 
Buget local, buget de 
stat, Fonduri europene 
FEDR 



 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de spaţii 
locative pentru 
persoanele din 
categorii vulnerabile 

Construirea de locuinţe sociale destinate unor 
categorii de persoane carora nivelul de resurse si/sau 
de existenta nu le permite accesul la o locuinţa in 
proprietate sau inchirierea unei locuinţe in condiţiile 
pieţei 

    2020 
Buget de Stat. Fonduri 
europene - 
FEDR. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale destinate 
copilului şi / sau 
familiei 

Înfiinţarea de Centre de zi de tip „after-school" pentru 
copii defavorizaţi in parteneriat cu Unitatile Şcolare din comunitate 
pentru un număr de 80 beneficiari 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEDR/FSE. - Bugetul 
Local; 
- Buget Consiliul 
Judeţean 
- Contributii parteneri si 
fonduri private. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale destinate 
copilului şi / sau 
familiei 

Crearea unui Centru specializat pentru asistenta si 
consilierea copiilor aflaţi in dificultate, familii 
monoparentale, victime ale violentei domestice, in 
parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat 

    2020 

Buget Consiliu 
Judeţean, 
- Fonduri parteneri. 
Fonduri europene - 
FEDR/FSE 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale destinate 
copilului şi / sau 
familiei 

Asigurarea condiţiilor pentru formarea profesorilor, a 
formatorilor si a altor categorii de personal care 
lucreaza cu persoane cu risc de părăsire timpurie a 
scolii, in parteneriat cu furnizori de servicii de formare 
si/sau Casa Corpului Didactic 

    2016-
2020 

Buget Consiliu 
Judeţean/ 
de stat. 
Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale pentru 
persoanele vârstnice 

Crearea unei reţele de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice dependente de ajutor in traiul de zi cu zi, in 
parteneriat cu furnizori acreditati in domeniu, din sectorul ONG - 
pentru un număr de 100 beneficiari 

    2016-
2020 

Subvenţii de la Ministrul 
IVluncii; 
- Contributie parteneri. 
- Fonduri europene - 
FEDR. 



 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale pentru 
persoanele vârstnice 

Crearea unui serviciu de acompaniere la domiciliu 
pentru persoane vârstnice dependente, care locuiesc 
singure prin dezvoltarea unei reţele de voluntariat in 
parteneriat cu Unitatile Şcolare din comuna pentru un 
număr de 250 beneficiari 

    
 
2018-
2020 

Bugetul local; Fonduri 
europene - 
FEDR. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Angajarea de asistenti sociali specializaţi in dezvoltare comunitara, 
asistenta sociala a persoanei cu handicap, asistenta sociala a 
copilului si familiei 

    2016-
2020 

Bugetul Local; 
- Subvenţie AJOFM 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Realizarea de parteneriate cu Institutii Publice (Locale, Judeţene, 
Regionale) in vederea dezvoltării unor acţiuni comune pentru 
creşterea calitatii serviciilor sociale adresate tinerilor din Comuna 
Leţcani 

    2016-
2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Promovarea voluntariatului in rândul tinerilor din 
Comuna Leţcani in vederea susţinerii unor servicii 
sociale destinate altor categorii de beneficiari 
(persoane vârstnice, persoane cu dezabilitati) 

    2016-
2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

înfiinţarea unui Centru Multifuncţional destinat tinerilor din 
Comuna Leţcani care sa asigure servicii in procesul de formare 
continua a tinerilor, recalificare si reconversie profesionala precum 
si facilitati de recreere, oferite de furnizori acreditati 

    2016-
2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Dotarea unităților prestatoare de servicii sociale cu echipament 
special (medical, social, terapie reparatorie)     2020 

Bugetul de stat și 
fonduri private, Fonduri 
europene - FEADR/ 
FEDR 



 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie in 
acordarea unor stimulente pentru comunitatea rroma in scopul 
prezentării acestora la campaniile de 
vaccinare 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEDR / FSE 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

înfiinţarea unui Centru Comunitar de Comunicare, 
Educaţie si Resurse pentru Tineri     2016-

2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Dezvoltarea de servicii prin care sa se sprijine 
integrarea sociala a tinerilor, de exemplu ateliere 
protejate, birouri de consiliere etc., in parteneriat cu 
furnizori de servicii acreditati 

    2016-
2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Implementarea, împreună cu alte Autorități Publice Locale, a unor 
proiecte de dezvoltare regională, pentru dezvoltarea și 
îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale: azil de bătrâni, case 
de copii, etc. 

    2020 Fonduri europene - 
FEADR/ FEDR 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale destinate 
persoanelor cu 
dizabilităţi 

Formarea si angajarea de asistenti personali 
profesionişti pentru persoanele cu handicap grav, in 
parteneriat cu Direcţia Generala de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului lasi. Agenţia Judeteana de 
Ocupare a Forţei de IVIunca lasi si Direcţia de 
Sanatate Publica lasi 

    2018 

 Bugetul 
Local;Contributii 
beneficiari. 
Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea de servicii 
sociale destinate 
persoanelor cu 
dizabilităţi 

Crearea unor servicii sociale de tip alternativ pentru 
persoanele cu handicap (Centre de zi, Cluburi, Ateliere protejate, 
etc.), in parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat 

     
2020 

Buget Consiliu 
Judeţean, 
- Fonduri parteneri, 
Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Leţcani 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la 
nivel local 

Reabilitatea/construcţia de imobile in care sa se 
desfasoare activitati de îngrijiri medicale (ex; 
laboratoare de analize, laboratoare de imagistica, 
reabilitare spatii existente si constructia de noi 
cabinete medicale si spatii pentru primire urgente) 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEADR/FEDR.  

 Comuna 
Leţcani 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la 
nivel local 

Asigurarea unei dotări tehnice corespunzătoare si 
implementarea sistemelor informatizate in cabinete     2016-

2020 
Fonduri europene - 
FEADR/FEDR 

 Comuna 
Leţcani 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la 
nivel local 

înfiinţarea unui serviciu de tip SMURD si dotarea 
acestuia     2016-

2020 

Fonduri europene - 
FEADR/FEDR; 
- Fonduri ale statelor 
membre UE. 

 Comuna 
Leţcani 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la 
nivel local 

înfiinţarea unui Centru de permanenta pentru 
dezvoltarea asistentei ambulatorii     2016-

2020 

Fonduri europene - 
FEADR/FEDR; 
- Fonduri ale statelor 
membre UE si institutii 
europene. 

 Comuna 
Leţcani 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la 
nivel local 

Asigurarea necesarului de resurse umane in domeniul sanatatii prin 
oferirea de facilitati de cazare in locuinţe de serviciu in scopul 
atragerii de specialisti 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEADR/FEDR. 

 Comuna 
Leţcani 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la 
nivel local 

Asigurarea spaţiului necesar pentru înfiinţarea de noi servicii de 
sanatate, in parteneriat cu furnizori publici si privaţi autorizati 
pentru fiecare domeniu abordat, astfel: cabinet de planificare 
familiala; centru consiliere antifumat, antiaicool si consilierea 
minorilor singuri; centru de prevenire/consiliere pentru populaţia 
rroma, eventual cu personal sanitar de etnie rroma 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 



 Comuna 
Leţcani 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la 
nivel local 

Implementarea unui sistem de asistare/monitorizare la domiciliu 
prin buton de panica/camere video pentru persoanele ce suferă de 
afecţiuni medicale grave, in parteneriat cu un furnizor de servicii de 
ingrijire la domiciliu 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEADR/FEDR; 
- Fonduri ale statelor 
membre UE si institutii 
europene. 

 Comuna 
Leţcani 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la 
nivel local 

Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie in 
acordarea unor stimulente pentru gravide, in scopul 
prezentării acestora la consultatia periodica prenatala 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Educație pentru 
sănătate și 
promovarea unui 
mod de viață sănătos 

Realizarea de campanii de informare-educare- 
comunicare pe probleme de sanatate publica (ex; 
educaţie pentru sanatate in scoli, clasele I -X), in 
parteneriat cu Direcţia de Sanatate Publica lasi si 
Inspectoratul Şcolar Judeţean lasi 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Educație pentru 
sănătate și 
promovarea unui 
mod de viață sănătos 

Realizarea de campanii in scoli împotriva fumatului, 
consumului de droguri, bolilor transmisibile, de 
planificare familiala, de sanatate mintala, pentru un stil de viata 
sănătos, in parteneriat cu Centrul de 
Consiliere si Prevenire Antidrog lasi. Direcţia de 
Sanatate Publica lasi si Inspectoratul Şcolar Judeţean lasi 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Educație pentru 
sănătate și 
promovarea unui 
mod de viață sănătos 

Iniţierea unui parteneriat cu sectorul ONG care sa 
asigure organizarea unor reţele si grupuri de acţiune 
pentru promovarea unui stil de viata sănătos 
(alimentatie sanatoasa, activitate fizica) 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Educație pentru 
sănătate și 
promovarea unui 
mod de viață sănătos 

Organizarea unor evenimente publice pentru 
promovarea sanatatii populaţiei, in parteneriat cu 
Direcţia de Sanatate Publica 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 



 Comuna 
Leţcani 

Educație pentru 
sănătate și 
promovarea unui 
mod de viață sănătos 

Realizarea de activitati de consiliere in domeniul 
educaţiei pentru sanatate, privind cariera si problemele tinerilor, 
consultanta pentru înfiinţarea de ONG-uri sau organizaţii de tineret 
dar si pentru programe europene/guvemamentale adresate 
tinerilor, informaţii despre structurile asociative naţionale, ateliere 
de creaţie artistica si populara, activitati teatrale, in parteneriat cu 
ONG-url cu experienţa relevanta in domeniu 

    2016-
2020 

Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

3.5. Procent redus de persoane dezavantajate prin integrarea pe piaţa muncii a capitalului uman din Municipiul Iași şi din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Leţcani 

Integrarea 
persoanelor aflate în 
dificultate pe piaţa 
muncii 

Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care 
organizeaza cursuri de calificare/recalificare 
profesionala pentru persoanele neocupate, in 
parteneriat cu Agenţia Judeteana de Ocupare a Forţei de Munca 
lasi 

    2016-
2018 

Bugetul de stat, Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Integrarea 
persoanelor aflate în 
dificultate pe piaţa 
muncii 

Asigurarea spaţiului necesar înfiinţării unui Centru 
pentru sprijinirea şomerilor pentru a (re)intra pe piaţa forţei de 
munca prin scheme speciale de consiliere, tutoriat, mediere si 
plasare in munca, pus la dispoziţia prestatorilor de servicii in 
domeniu, in cadrul unui parteneriat 

    2016-
2020 

Fonduri parteneri. 
Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 



 Comuna 
Leţcani 

Integrarea 
persoanelor aflate în 
dificultate pe piaţa 
muncii 

Asigurarea spaţiului necesar pentru organizarea de 
cursuri de antreprenoriat pentru angajatorii locali si 
persoanele neocupate in vederea dezvoltării de noi 
activitati economice in comuna, pus la dispoziţia 
furnizorilor de servicii de instruire in cadrul unui 
parteneriat 

    2018 

 
Buget Consiliu 
Judeţean, 
-Fonduri parteneri. - 
Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Integrarea 
persoanelor aflate în 
dificultate pe piaţa 
muncii 

Angajarea de experţi in accesarea si implementarea 
proiectelor finantate din surse financiare 
nerambursabile 

    2016-
2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR / FSE. 

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

Constructia „Casei de Cultura" in localitatea Leţcani     2024-2030 
Bugetul Local. 
Fonduri europene - 
FEADR/FEDR. 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

Reabilitarea Căminului Cultural - corpul D 
(modernizare spatii, dotare cu mobilier si cu aparatura 
audio-video a sălii de festivitati) Cogeasca 

    2016-2020 

Bugetul Local; 
- Buget de Stat 
(fonduri 
de la Ministerul 
Culturii). 
Fonduri europene - 
FEADR / FEDR. 



 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

Construire Cămin Cultural in satul Cucuteni, comuna 
Leţcani     2016-2020 

Bugetul Local. 
Fonduri europene - 
FEDR, 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

Amenajarea spaţiului bibliotecii comunale si 
imbogatirea fondului de carte     2016-2020 Bugetul Local, 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

Formarea in management cultural a persoanelor din 
institutiile culturale din comuna     2016-2020 

Bugetul Local. 
Fonduri europene - 
FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

Rk corp D - Cămin Cultural in satul Cogeasca     2016-2020 
Bugetul Local. 
Fonduri europene - 
FEADR/FEDR, 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

înfiinţarea unui Cămin Cultural in satul Cucuteni     2016-2020 
Bugetul Local. 
Fonduri europene - 
FEADR/FEDR, 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

Elaborarea si realizarea unui program de manifestari 
culturale     2016-2020 Bugetul Local. 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

Promovarea derulării de activitati culturale pentru 
tineri: Înfiinţarea de echipe de dansuri populare, 
dansuri moderne, înfiinţarea de publicaţii locale 
(inclusiv publicaţii electronice) 

    2016-2020 
Bugetul Local. 
Fonduri europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi de sport şi agrement 

Modernizarea bazei sportive din localitatea Leţcani     2016-2020 

Buget de Stat 
(Programul de 
constructii 
de Sali de sport). 
Fonduri europene 



 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi de sport şi agrement 

Constructia de Sali sport in localitatile Leţcani si 
Cogeasca     2016-2020 

Buget de Stat 
(Programul de 
constructii 
de Sali de sport). 
Fonduri europene 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi de sport şi agrement 

Crearea unei baze de agrement atractive si moderne 
(ştrand, spatii pentru practicarea sporturilor ca tenis, 
role, cart, perete pentru alpinism, etc.) ca baza pentru 
dezvoltarea unui turism de agrement in zona si 
transformarea Comunei Leţcani in destinatie turistica 

    2016-2020 
Bugetul Local. 
Fonduri europene, 
FEADR/FEDR 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi de sport şi agrement 

Derularea de evenimente sportive la nivel local si 
încurajarea participării tinerilor la activitati cultural- 
sportive si de petrecere a timpului liber, ia nivel 
naţional si internaţional 

    2016-2020 Bugetul Local 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi de sport şi agrement 

Constructia, extinderea si/sau modernizarea de baze 
sportive     2016-2020 

Bugetul Local; 
- Buget de Stat. 
Programul National 
de 
Dezvoltare Rurala; 
- Fonduri europene - 
FEADR / FEDR. 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi de sport şi agrement 

Revigorarea echipei de fotbal a comunei     2016-2020 Bugetul Local;. 

 Comuna 
Leţcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi de sport şi agrement 

înscrierea in circuitul judeţean a Comunei Leţcani ca si 
organizator de competitii sportive     2016-2020 Bugetul Local;. 



 Comuna 
Leţcani 

Valorificarea şi promovarea 
moştenirii culturale 

Campanii de marketing cultural pentru a creste 
vizibilitatea evenimentelor propuse sau consacrate     2016-2020 

Bugetul Local. 
Fonduri europene - 
FEDR. 

 Comuna 
Leţcani 

Valorificarea şi promovarea 
moştenirii culturale 

Derularea de evenimente culturale care sa devină 
tradiţionale     2016-2020 

Bugetul Local, 
Fonduri europene - 
FEDR. 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Lețcani 

Reabilitare termică a 
clădirilor pentru 
reducerea consumului 
de energie electrică 

Reabilitarea termică a Corpului A din 
cadrul școlii Lețcani     2020 Bugetul local, Fonduri 

europene 

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 

Comuna Victoria, 
Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani, 
Schitu Duca, Mogoșești, 
Valea Lupului, Lețcani, 

Prevenția și 
combaterea riscurilor 
naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru 
comunele Victoria, Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani, Schitu Duca, 
Mogoșești, Valea Lupului, Lețcani, Rediu, 
din Zona Metropolitană Iași 

        



Rediu 

 Comuna Lețcani 
Prevenția și 
combaterea riscurilor 
naturale 

Ameliorarea progresivă a capacității de 
producție a terenurilor agricole degradate, 
menținerea biodiversității și dezvoltarea 
continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale 
pădurilor 

    2020 
Bugetul Local, Fond de 
Mediu, PNDR, Fonduri 
europene- FEADR/ FEDR 

 Comuna Lețcani 
Prevenția și 
combaterea riscurilor 
naturale 

Reducerea eroziunii solului prin lucrări de 
apărare a malurilor împotriva eroziunii în 
zonele afectate de acest fenomen și acțiuni 
de împădurire în zonele de formare a 
viiturilor, în zonele inundabile și în luncile 
râurilor 

    2020 
Bugetul Local, Fond de 
Mediu, PNDR, Fonduri 
europene- FEADR/ FEDR 

 Comuna Lețcani 
Prevenția și 
combaterea riscurilor 
naturale 

Realizarea de perdele de protecție a căilor 
de comunicații, satelor componente și 
câmpului  

    2020 
Bugetul Local, Fond de 
Mediu, PNDR, Fonduri 
europene- FEADR/ FEDR 

 Comuna Lețcani 
Prevenția și 
combaterea riscurilor 
naturale 

Prevenirea/ reducerea efectelor riscurilor 
naturale prin modernizarea sistemului de 
intervenții în situații de urgență (sistemul 
de avertizare) 

    2018 Bugetul Local, Fonduri 
europene- FEADR 

 Comuna Lețcani 
Prevenția și 
combaterea riscurilor 
naturale 

Dezvoltarea activităților de conștientizare 
a populației asupra necesității conservării 
mediului înconjurător și de implicarea 
acesteia în activități de protejare a 
mediului 

    2020 

Bugetul Local, Fondul de 
Mediu (Programul național 
de îmbunătățire a calității 
mediului prin realizarea de 
spații verzi în localități) 

5.3. Sistem metropolitan integrat de management al deșeurilor performant 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Lețcani 

Dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deşeurilor 

Realizarea investițiilor în domeniul 
utilizării deșeurilor ca sursă de energie      2020 

Bugetul Local, Fond de 
Mediu, Fonduri europene - 
FEADR/FEDR 

 Comuna Lețcani 

Dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deşeurilor 

Reducerea cantității de deșeuri 
biodegradabile depozitate prin realizarea 
unei stații de compost 

    2017 
Bugetul Local, Fond de 
Mediu, Fonduri europene - 
FEADR/FEDR 

 Comuna Lețcani 

Dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deşeurilor 

Achiziția de dotări pentru platforme 
ecologice de gunoi de grajd prin programul 
"Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți" 
în sat Cucuteni, comuna Lețcani, județul 
Iași 

    2017 
Bugetul Local, Fond de 
Mediu, Fonduri europene - 
FEADR/FEDR 

 Comuna Lețcani 

Dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deşeurilor 

Implementarea unui sistem integrat de 
colectare selectivă a deșeurilor la nivel de 
comună și județ în parteneriat cu Consiliul 
Județean Iași și ADIS Iași 

    2020 
Bugetul Local, Fond de 
Mediu, Fonduri europene - 
FEADR/FEDR 

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Lețcani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Extinderea rețelei de gaz metan și în 
celelalte sate ale comunei (satele: 
Cogeasca, Bogonos și satul Cucuteni) 

    

Bugetul Local, 
Buget E ON, 
Fonduri 
europene 

  

 Comuna Lețcani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Crearea de sisteme centralizate de 
furnizare a energiei termice pentru 
clădirile publice utilizând sisteme 
convenționale de încălzire  completate de 
sisteme ce utilizează energii nepoluante 
(solare, eoliene, etc) 

    2020 Buget de Stat/ Fond de 
Mediu 

 Comuna Lețcani Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 

Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice prin lucrări de reabilitare termică     2016 Bugetul Local, Buget de Stat 



gaz şi termoficare 

 Comuna Lețcani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extinderea rețelei de energie electrică 
zona "Barbeni,Parlita și Tabăra de vară"     2020 Buget Local, Fonduri 

europene FEADR 

 Comuna Lețcani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Reducerea consumului energetic  al 
comunei prin modernizarea rețelei de 
iluminat public și înlocuirea lîmpilor 
actuale poluante cu lămpi solare sau alte 
sisteme care reduc consumul de energie 
electrică 

    2020 Buget Local, Fonduri 
europene FEADR 

 Comuna Lețcani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Acordarea de facilități pentru realizarea de 
infrastructuri de generare și distribuire a 
surselor de energie alternativă, 
promovarea culturilor energetice și a 
proiectelor de energie eoliană, biomasă, 
energie solară 

    2020 

Fond de Mediu, Programul 
Național de Dezvoltare 
Rurală, Fonduri europene - 
FEADR/ FEDR 

 Comuna Lețcani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă și 
creșterea capacității de furnizare a apei 
potabile, prin construirea unui al 2-lea 
bazin 

    2020 Bugetullocal, Buget SC 
APAVITAL IAȘI 

 Comuna Lețcani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Extinderea rețelei de canalizare și a stației 
de epurare etapa a II-a și a III-a în 
localitatea Lețcani 

    2016 

Buget local,  Buget de Stat, 
Fond de Mediu, Buget SC 
APAVITAL Iași, Fonduri 
europene FEADR 

 Comuna Lețcani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Înființare rețea de canalizare în satul 
Bogonos și înființare rețea canalizare și 
stație de epurare pentru satele Cogeasca și 
Cucuteni, comuna Lețcani, județul Iași 

    2020 

Buget local,  Buget de Stat, 
Fond de Mediu, Buget SC 
APAVITAL Iași, Fonduri 
europene FEADR 

 Comuna Lețcani Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 

Modernizarea rețelei de alimentarea cu 
apă și creșterea capacității de furnizare a     2016 Bugetul Local 



de apă şi canalizare apei potabile 

 Comuna Lețcani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Extinderea rețelei de canalizare și a stației 
de epurare     2016 Bugetul Local, Buget de Stat, 

Fond de Mediu 

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Lețcani 

Construire structuri asociative și 
parteneriate pentru o 
administraţie publică performantă 

Încheierea de parteneriate public-privat cu 
ONG-uri acreditate în domeniile:                                                                                      
Servicii specializate pentru persoane 
vârstnice aflate în nevoie; Servicii 
specializate pentru persoane cu handicap;                      
Calificare și formare profesională pentru 
adulți;  Servicii specializate pentru copii aflați 
în dificultate și familii monoparentale 

    2014-2023   

 Comuna 
Lețcani 

Construire structuri asociative și 
parteneriate pentru o 
administraţie publică performantă 

Crearea unei rețele cu alte Autorități Publice 
Locale în vederea finanțării unor servicii 
ultraspecializate destinate acelorași grupuri 
vulnerabile, la nivelul mai multor comunități 

    2020 

Bugetul Local, Bugetul de 
Stat, Fonduri private, 
Fonduri europene - FEADR/ 
FEDR 

 Comuna 
Leţcani 

Construire structuri asociative şi 
sedii pentru o administraţie 
publică performantă 

Infratirea localitatii cu alte localitati din 
spaţiul Uniunii Europene si realizarea de 
schimburi cultural-turistice 

    2016-2020 Bugetul Local 

 Comuna 
Leţcani 

Construire structuri asociative şi 
sedii pentru o administraţie 
publică performantă 

Realizarea de parteneriate si activitati de 
înfrăţire cu localitati din tara si din 
strainatate in vederea promovării de 
proiecte 

    2016-2020 Bugetul Local 



 Comuna 
Leţcani 

Creşterea gradului de 
conştientizare şi participare 
publică 

Realizarea de studii si sondaje care sa 
evidenţieze necesitatile, cerinţele si 
exigentele pieţei muncii atat in 
prezent cat si pentru următorii 5 ani, dat 
fiind faptul ca un ciclu educaţional dureaza 
intre 3 si 4 ani de studiu 

    2016-2020 
Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 Comuna 
Leţcani 

Creşterea gradului de 
conştientizare şi participare 
publică 

Stimularea participării cetatenilor si a ONG-
urilor la procesul decizional prin acţiuni de 
consultare publica, iniţierea de proiecte in 
parteneriat pentru elaborarea de statistici si 
documente oficiale pentru comuna 

    2016-2020 
Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR. 

 Comuna 
Leţcani 

Elaborarea și implementarea de 
politici și strategii la nivel local 

Crearea unei legaturi intre Comunitatea 
Locala si AJOFM, Primărie si Inspectoratul 
Şcolar Judeţean in vederea analizarii situatiei 
si elaborarii unor strategii 
comune si eficiente in domeniul tinerilor si 
formarii profesionale 

    2016-2020 
Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR/FSE. 

 
Comuna 
Leţcani 

Formarea personalului din 
administraţia publică 

Angajarea de experţi in accesarea si 
implementarea proiectelor finantate din 
surse financiare nerambursabile     2016-2020 

Bugetul Local. Fonduri 
europene - 
FEDR / FSE. 

 Comuna 
Lețcani Administrație publică inteligentă 

Crearea unui sistem de supraveghere 
modern pentru creșeterea siguranței 
cetățenilor 

    2020 Bugetul local, Fonduri 
europene - FEADR 

 Comuna 
Lețcani Administrație publică inteligentă 

Conectarea instituțiilor publice din comună 
la internet prin conexiuni broadband și 
promovarea conceptului de e-educație, e-
guvernare, e-sănătate 

    2016 Bugetul local, Fonduri 
europene - FEADR/ FEDR 

 Comuna 
Lețcani Administrație publică inteligentă 

Asigurarea accesului la internet al populației 
prin crearea de acces point internet în zona 
Primăriei și în restul comunei 

    2016 Bugetul local, Fonduri 
europene - FEADR/ FEDR 

 Comuna 
Lețcani Administrație publică inteligentă Asigurarea de facilități pentru investitorii 

care dezvoltă servicii IT în comună     2016 Bugetul local, Fonduri 
europene - FEADR/ FEDR 



 Comuna 
Lețcani 

Asigurarea siguranței publice prin 
creșterea capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Realizare proiect de urbanism zonal (P.U.Z) 
actualizat și plan urbanistic general (P.U.G.) 
prin care să se promoveze un concept de 
dezvoltare urbanistică unitară a localității și 
peisagistică "urbană" 

      Bugetul local 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIROSLAVA 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023:  22.136.398,00 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  39.318.210,52 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

 
Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Miroslava are printre cele mai favorabile situaţii din ZMI13. Cu toate acestea, se remarcă numărul mare de persoane beneficiare 
de VMG şi de familii cu părinţi plecaţi în străinătate. Deşi populaţia şcolară a manifestat o uşoară tendinţă de creştere, infrastructura şcolară nu este solicitată la 
capacitatea maximă.Cu toate acestea, se remarcă lipsa unor dotări complementare educaţiei.14 Prin urmare, este necesară completarea infrastructurii de 
învăţământ cu săli şi terenuri de sport, sau ateliere şcolare, proiectele de economie socială având şi ele întâietate deoarece pot deservi şi comunele Leţcani, 
Mogoşeşti sau chiar Movileni.  

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

Prioritatea pentru comuna Miroslava în ceea ce priveşte mobilitatea urbană constă în întărirea legăturilor cu Municipiul Iaşi. Astfel modernizarea DJ 248A reprezintă 
o prioritate la nivelul judeţului iar racordarea la principalele culoare de acces (DN 28 şi DJ 248A) reprezintă prioritatea la nivel local. De asemenea, principalele 
legături cât şi DJ 248A vor include infrastructură velo racordată la reţeaua Municipiului Iaşi. În ceea ce priveşte transportul public local acesta va avea nevoie de 
studii de fundamentare care vor trebui corelate cu abordarea transportului public la nivelul ZMI. 

 

 
                                                             
13Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
14 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



 

1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru 
afaceri din comunele ZMI 

Parc industrial în Comuna 
Miroslava 1.128.668,17 5.000.000,00 2024-2030  Buget local 

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.1. Iași poartă de intrare în U.E bine racordată la coridoarele de transport naționale și europene 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Optimizarea sistemului de 
transport al mărfurilor. 

Parcare pentru vehicole de marfa: zona 
Arabesque, Miroslava 67.155,76 297.500,00 2016-2023 Buget local 

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Extinderea infrastructurii velo şi a 
dotărilor complementare. Parcare biciclete - Bratuleni 1.000,00 4.430,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Extinderea infrastructurii velo şi a 
dotărilor complementare. Parcari biciclete - Comuna Miroslava 1.900,00 8.417,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Extinderea infrastructurii velo şi a 
dotărilor complementare. piste pentru biciclisti Bratuleni - DN28 121.400,00 537.802,00 2016-2023 Buget local 

2.4. Sistem de transport public eficient şi atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Iaşi şi a zonei metropolitane 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Miroslava 

Extinderea şi modernizarea liniilor 
de transport public. 

Înfiinţarea transportului public local în 
Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi;         

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drumuri de interes local 
în comuna Mirosava 1.626.083,00 7.184.522,00 24 luni Submăsura 7.2 

PNDR 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modrnizare drumuri de acces agricol în 
comuna Miroslava 1.200.000,00 5.400.000,00 24 luni Submăsura 4.3 

PNDR 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drumuri de exploataţie 
agricolă în Comuna Miroslava, jud. Iaşi 1.235.642,00 5.403.835,00 21 luni Măsura 125 PNDR 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Program de semaforizare a 
intersecțiilor în Comuna Miroslava 24.500,00 110.000,00 12 luni  Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare strazi de legatura Balciu - 
Valea Adanca 726.100,00 3.216.623,00 2016-2023 PNDR,MD-

CNI,CJ,Buget Local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare strada in Dancas 591.100,00 2.618.573,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare strazi in Miroslava 697.800,00 3.091.254,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum de legatura 
Ciurbesti DJ248 700.500,00 3.103.215,00 2014-2023 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare strazi in Balciu 898.800,00 3.981.684,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare strazi Ciurbesti 1.367.700,00 6.058.911,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare strazi in Horpaz 1.697.300,00 7.519.039,00 2024-2030 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare strazi in Valea Adanca 3.091.400,00 13.694.902,00 2024-2030 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum de legatura 
Bratuleni - VO (DN28D) 258.300,00 1.144.269,00 2024-2030 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare DC28 Balciu - Bypass Iasi 347.900,00 1.541.197,00 2024-2030 Buget local 



 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum legatura Uricani - 
Gaureni 454.800,00 2.014.764,00 2024-2030 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum balast acces 
Cornesti intre DC28 (reabilitat) si 
Bypass Iasi 

486.600,00 2.155.638,00 2024-2030 Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum de legatura DC28 - 
DJ248A Proselnici 818.900,00 3.627.727,00 2024-2030 Buget local 

 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Parc Comunal – Amenajare 
Peisagistică         

 Comuna 
Miroslava 

Asigurarea siguranței în 
spațiul public 

Înființare sistem camere de luat vederi 
în comuna Miroslava 445.000,00 2.000.000,00 24 luni  Buget local 

 Comuna 
Miroslava 

Dezvoltarea zonelor 
rezidențiale Cartier rezidential Miroslava         

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire grădiniță, Localitatea Valea 
Adâncă (Elaborare SF) 7.360,00 33.120,00 12 luni MEC - PRET 

 Comuna 
Miroslava 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire sală de sport pentru şcolile 
din comună 225.733,63 1.000.000,00 2016 - 

2020 POR, Bugetul Local 



 Comuna 
Miroslava 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Modernizare și reabilitare corpuri de 
clădire Școala Mică și Școala Mare din 
cadrul Grupului Școlar Agricol Mihail 
Kogâlniceanu 

617.960,00 2.729.343,00 24 luni Submăsura 7.2 PNDR 

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Asigurarea de spaţii 
locative pentru persoanele 
din categorii vulnerabile 

Dezvoltarea de locuințe protejate 
pentru tinerii cu dizabilități care provin 
din sistemul de protecție al copilului 

2.500.000,00   24 luni POR, POCU, Bugetul local, Fonduri 
Proprii 

 Comuna 
Miroslava 

Asigurarea de spaţii locative 
pentru persoanele din 
categorii vulnerabile 

Locuinţe pentru tineri în vederea 
închirierii D+P+2E+M, Comuna 
Miroslava, Localitatea Valea Ursului, 
Judeţul Iaşi 

2.257.336,34 10.000.000,00  2024-
2030   

3.5. Procent redus de persoane dezavantajate prin integrarea pe piaţa muncii a capitalului uman din Municipiul Iași şi din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Integrarea persoanelor 
aflate în dificultate pe piaţa 
muncii 

Promovarea economiei sociale in 
comunitate și dezvoltarea 
întreprinderii sociale de inserție Util 
Deco 

5.000.000,00   36 luni 

POCU, POR, POCA, POC, PNDR, 
Fonduri Proprii, Bugetul local prin 
fondul de co-finanțare proiecte 
aprobat în 2016 la nivel de CL. 

 Comuna 
Miroslava 

Integrarea persoanelor 
aflate în dificultate pe piaţa 
muncii 

REMESH – INTREPRINDERE SOCIALA 100.000,00 443.000,00 24 luni POCU, Bugetul local, contribuţie 
proprie 

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 



4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Restaurarea și modernizarea clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea și consolidarea 
Palatului Sturdza în localitatea 
Miroslava 

1.723.035,00 7.912.126,00 2014-2023  

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi culturale 

Reabilitare și extindere Cămin 
Cultural, Sat Balciu 437.366,00 1.943.567,00 24 luni Submăsura 7.6 

PNDR 

 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi culturale 

Construire și dotare Cămin 
Cultural, Sat Ciurbești         

 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi culturale 

Construire cămin cultural în 
Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi         

 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de sport şi agrement 

Construire Sala de sport, Sat 
Corenești         

 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de sport şi agrement 

Extindere sală de sport în 
localitatea Miroslava 256.440,00 1.139.230,00 24 luni   

 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de sport şi agrement 

Bazin de înot olimpic în Comuna 
Miroslava, Judeţul Iaşi;         



 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi de sport şi 
agrement 

Construire Complex Sportiv în 
Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi;         

 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de sport şi agrement 

Patinuar artificial în Comuna 
Miroslava, Judeţul Iaşi;         

 Comuna 
Miroslava 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de sport şi agrement 

Construire teren de sport în aer 
liber 90.293,45 400.000,00 2016 - 2020 POR, Bugetul 

Local 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Miroslava 

Înfiinţarea de 
facilităţi de 
producere a energiei 
alternative 

Optimizare și soluții de eficență energetică SIP în Comuna 
Miroslava 11.000,00 49.500,00 12 luni  Buget local 

 Comuna Miroslava 

Reabilitare termică a 
clădirilor pentru 
reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Anvelopări clădiri publice şi sociale în localitatea Miroslava, 
Judeţul Iaşi         

 Comuna Miroslava 

Reabilitarea 
sistemelor edilitare în 
vederea reducerii 
consumului şi a 
poluării 

Program de îmbunătățire a eficenței energetice în comuna 
Miroslava 3.450,00 15.300,00 2 luni  Buget local 

5.3. Sistem metropolitan integrat de management al deșeurilor performant 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Miroslava 

Dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deşeurilor 

Construirea unei staţii de sortarea deşeurilor solide 
menajere şi biodegradabile în Comuna Miroslava, Judeţul 
Iaşi 

        

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Miroslava 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extindere rețele electrice în Comuna Miroslava 2.275.485,33 10.080.400,00 6 luni Programul 
Electrificare 

 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă în 
municipiul Iași: înlocuire conducte de aducțiune, înlocuire 
echipamente electro-mecanice STAP Chirița, STAP 
Moldova, stație de clorinare Bârnova, stație de clorinare 
Miroslava, stație de clorinare Osoi, înlocuire echipamente 
electromecanice stația de clorinare Dancu, reabilitare stații 
de pompare oraș Iași, reabilitare rezervoare oraș, stație de 
pompare nouă fir Z01h Lunca Cetățui, rezervor Picioru 
Lupul , rezervor Ciurea, rezervor Miroslava, rezervor Valea 
Adâncă și Horpaz, rezervor Osoi, înlocuire conducte AC și 
vechi în oraș, extindere rețea de distribuție 

        



 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de canalizare în municipiul 
Iași: extindere rețea de canalizare Miroslava, înființare 
SPAU Miroslava, înființare rețea canalizare în Balciu, 
reabilitare rețea de canalizare în Iași, extindere rețea de 
canalizare în Iași, înființare SPAU în Iași, reabilitare SPAU în 
Iași, reabilitare rețea de canalizare în Dancu, reabilitare 
rețea de canalizare în Rediu, extindere rețea de canalizare 
în Valea Lupuui. înființare SPAU în Valea Lupului, înființare 
rețea de canalizare în Valea Adâncă, Horpaz, Lunca 
Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, Hlincea, Visani, 
Cercu, Todirel, Pietrăria, Păun, Goruni, Șorogari, Rediu, 
Breazu, Osoi, înființare SPAU în Valea Adâncă, Horpaz, 
Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, Todirel, 
Goruni, Șorogari, Rediu, Chicirea, Osoi și extindere rețea de 
canalizare în Chicirea 

        

 Comuna Miroslava 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Extindere rețea canalizare în Localitatea Miroslava 306.404,00 1.348.179,00 24 luni Buget local 

 Comuna Miroslava 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Extindere infrastructură de apă uzată în localităţile 
Găureni, Uricani, Brătuleni, Voroveşti, Valea Ursului şi 
Ciurbeşti din Comuna Miroslava, Jud. Iaşi 

2.339.053,00 10.330.895,00 33 luni Submăsura 
7.2 PNDR 

 



 

MOGOŞEŞTI 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023:  1.783.184,85 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  21.577.765,01 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Mogoşeşti  are o situaţie medie comparativ cu celelalte comune din ZMI, adică prezintă o uşoară tendinţă de îmbătrânire 
demografică15. Totodată, Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate atrage atenţia asupra numărului mare de persoane care trăiesc în condiţii de sărăcie, capital uman 
subdezvoltat şi condiţii de locuire precare. Deşi comuna are unul dintre cele mai mari procente de elevi din totalul populaţiei, datorită tendinţei de scădere a 
numărului acestora, infrastructura şcolară nu este suprasolicitată, însă se remarcă lipsa dotării şcolilor cu ateliere şi laboratoare sau săli şi terenuri de sport16 Prin 
urmare, proiectele sociale au întâietate, urmate de cele referitoare la dotările şcolare şi economie socială. Se recomandă partenerierea cu UAT Miroslava (care are 
o alocare bugetară mai mare în perioada 2014 – 2020) în realizarea proiectului de economie socială pe care aceasta îl are în portofoliu deoarece poate deservi mai 
multe comune înconjurătoare, inclusiv comuna Mogoşeşti. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

Pe palierul mobilităţii urbane prioritatea la nivel judeţean constă în modernizarea DJ 248B şi DJ 248C al căror rol este, formând un inel rutier al ZMI să unească 
majoritatea comunelor adiacente Iaşului. Incluzând infrastructură velo în modernizarea acestor axe de interes judeţean se poate asigura legătura cu Municipiul Iaşi 
în cazul în care acest tip de infrastructură este inclusă şi pe DJ 248. La nivel local prioritatea cade pe modernizarea stăzilor de interes local în comuna Mogoşeşti şi 
satul Hadâmbu. 

 

                                                             
15Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
16 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) Durată estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Mogoșești 

Extinderea 
infrastructurii velo şi a 
dotărilor 
complementare. 

Infiintare pista de biciclisti (8 
KM) in sat Mogoşeşti 1.625.282,17 7.200.000,00     

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) Durată estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Modernizare strazi Mogoşeşti 726.100,00 3.216.623,00 2016 - 2023 Buget local 

 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Modernizare drumuri locale și 
sătești în satele Mogoșești și 
Hadâmbu 

cea prevăzută de 
SF, DALI, DTAC 
sau PT 

cea prevăzută de 
SF, DALI, DTAC 
sau PT 

  
Fonduri guvernamentale, 
AFIR și GAL colinele Iașilor, 
alte programe de finanțare 

 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Modernizare drumuri locale 
in satele Mogoşeşti, Manjesti 
su Budesti 

3.047.404,06 13.500.000,00     

 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Modernizare DC137, limita 
comunei Voinesti - sat 
Hadambu, comuna Mogoşeşti 

73.363,43 325.000,00 Depus la MDRT in 2011, 
avizat CTE, in evaluare   

 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Reabilitare si modernizarea 
drumului de exploatare DE 
548/1, Poligon - Balasanu, sat 
Mogoşeşti 

383.747,18 1.700.000,00     

 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 

Modernizarea drumului 
judetean 248B (asfaltare), 677.200,90 3.000.000,00  2014-2023   



comunele din ZMI. Budesti - Minjesti (pana la 
limita comunei Vorovesti) 

 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Refacerea infrastructurii si a 
stratului asfaltic la DJ 248 C, 
Santa - Mogoşeşti si Budesti - 
Budesti padure cca 6 km 

586.907,45 2.600.000,00  2014-2023   

 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Pietruire drumuri locale si 
comunale in comuna 
Mogoşeşti 

225.733,63 1.000.000,00     

 Comuna 
Mogoșești 

Modernizarea străzilor 
de interes local din 
comunele din ZMI. 

Modernizarea drumuri de 
exploatație agricolă 

cea prevăzută de 
SF, DALI, DTAC 
sau PT 

cea prevăzută de 
SF, DALI, DTAC 
sau PT 

Fonduri guvernamentale, 
AFIR și GAL Colinele Iașilor, 
alte programe de finanțare 

  

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 
Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 ZMI - 
Mogoşeşti   Constructie parc si spati verzi in 

suprafata de 4000 mp sat Mogoşeşti 225.733,63 1.000.000,00     

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 
Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Mogoşeşti 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire sală de sport pentru şcolile 
din comună 225.733,63 1.000.000,00 2016 - 2020 POR, Bugetul Local 

 Comuna 
Mogoşeşti 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire gradinita in sat Mogoşeşti 406.320,54 1.800.000,00     



 Comuna 
Mogoşeşti 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire scoala cu clasele I-VIII in sat 
Hadambu, Mogoşeşti 316.027,09 1.400.000,00  2014-2023   

 Comuna 
Mogoşeşti 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire gradinita in sat Manjesti, 
Mogoşeşti 203.160,27 900.000,00     

 Comuna 
Mogoşeşti 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire scoala cu calsele I-VIII in sat 
Budesti 451.467,27 2.000.000,00     

 Comuna 
Mogoşeşti 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare si RK corp A, scoala D. Popa 101.580,14 450.000,00     

 Comuna 
Mogoşeşti 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Utilitati ( put forat, centrala incalzire 
apa, calda, fosa) la Scoala hadambu, 
Mogoşeşti 

55.981,94 248.000,00     

 Comuna 
Mogoşeşti 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Consolidare , RK si utilitati , corp B, 
Scoala cu clase I-VIII Mogoşeşti 203.160,27 900.000,00     

 Comuna 
Mogoşeşti 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

RK corp A, scoala D. Popa, utilitati de 
apa si incalzire  451.467,27 2.000.000,00     

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 
Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Mogoşeşti 

Asigurarea de servicii 
sociale destinate copilului 
şi / sau familiei 

Construire centru pentru copii aflati in 
situatii de risc "Sfintii Mihail si Gavril" 
in sat Manjesti, comuna Mogoşeşti 

225.733,63 1.000.000,00     



 Comuna 
Mogoşeşti 

Asigurarea de servicii 
sociale destinate copilului 
şi / sau familiei 

Construire centru de zi pentru copii 
aflati in situații de risc " Adormirea 
Maicii Domnului"in sat Manjesti, 
comuna Mogoşeşti 

225.733,63 1.000.000,00     

 Comuna 
Mogoşeşti 

Asigurarea de servicii 
sociale pentru persoanele 
vârstnice 

Proiect de îmbătrânire activă prin 
crearea unui centru multifuncţional ce 
va ajuta persoanele în vârstă să ducă o 
viaţă activă 

1.000.000,00 4.430.000,00 2014 - 2023 POR, Bugetul local 

 Comuna 
Mogoșești 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate Construire centru multifuncțional      

cea prevăzută 
de SF, DALI, 
DTAC sau PT 

Fonduri guvernamentale, 
AFIR și GAL colinele Iașilor, 
alte programe de finanțare 

3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 

Nr. crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 
Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Mogoșești 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la nivel 
local 

Construire dispensar uman si vetelinar 
in sat Mogoşeşti , cu patru 
circumscriptii in satele Mogoşeşti - 
Santa, Manjesti, Budesti si Hadambu 

225.733,63 1.000.000,00     

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare 
estimată (lei) Durată estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Mogoșești 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente 
şi facilităţi culturale 

Construire camin cultural  
in satele Mogoşeşti, 
Hadambu,  si Manjesti 

609.480,81 2.700.000,00     

 Comuna 
Mogoșești 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construire centru local de 
turism in sat Mogoşeşti 203.160,27 900.000,00  2014-2023   

 Comuna 
Mogoșești 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construire pensiune trei 
margarete in sat 
Hadambu, >Stejarii 
seculari< 

225.733,63 1.000.000,00     

 Comuna 
Mogoșești 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construire stadion 
comunal in comuna 
Mogoşeşti 

338.600,45 1.500.000,00     

 Comuna 
Mogoșești 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Construire sală de sport 
cu 200 de locuri în 
comuna Mogoșești 

cea prevăzută de 
SF, DALI, DTAC 
sau PT 

  
cea prevăzută de 
SF, DALI, DTAC 
sau PT 

Fonduri guvernamentale, AFIR și 
GAL colinele Iașilor, alte 
programe de finanțare 

 Comuna 
Mogoșești 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Construire teren de sport 
cea prevăzută de 
SF, DALI, DTAC 
sau PT 

  
cea prevăzută de 
SF, DALI, DTAC 
sau PT 

Fonduri guvernamentale, AFIR și 
GAL colinele Iașilor, alte 
programe de finanțare 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 

estimată (euro) 
 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 

Comuna Victoria, 
Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani, 
Schitu Duca, Mogoșești, 
Valea Lupului, Lețcani, 
Rediu 

Prevenția și 
combaterea 
riscurilor naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru 
comunele Victoria, Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani, Schitu Duca, 
Mogoșești, Valea Lupului, Lețcani, 
Rediu, din Zona Metropolitană Iași 

        

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 

estimată (euro) 
 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Mogoșești 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
de gaz şi termoficare 

Aducțiune și rețea distribuție gaz 
metan 

cea prevăzută 
de SF, DALI, 
DTAC sau PT 

  
cea prevăzută 
de SF, DALI, 
DTAC sau PT 

Fonduri guvernamentale, 
AFIR și GAL colinele 
Iașilor, alte programe de 
finanțare 

 Comuna Mogoșești 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Canalizare și spații de epurare ape 
uzate în satele Mogoșești. Minjești, 
Budești, Hadîmbu 

cea prevăzută 
de SF, DALI, 
DTAC sau PT 

  
cea prevăzută 
de SF, DALI, 
DTAC sau PT 

Fonduri guvernamentale, 
AFIR și GAL colinele 
Iașilor, alte programe de 
finanțare 

 Comuna Mogoșești 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Aducțiune și rețea de apă în sat 
Hadâmbu 

cea prevăzută 
de SF, DALI, 
DTAC sau PT 

  
cea prevăzută 
de SF, DALI, 
DTAC sau PT 

Fonduri guvernamentale, 
AFIR și GAL colinele 
Iașilor, alte programe de 
finanțare 

 Comuna Mogoșești 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Inlocuirea sistemului clasi de incalzire 
si apa calda cu lemne cu sistem de 
incalzire cu centrala pe porumb si 
panouri solare, la sediu primariei , 
camin cultural, gradinita si scoala D. 
Popa 

1.055.000,00 4.673.650,00     



 Comuna Mogoșești 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Infiintare retea de gaz in comuna 
Mogoşeşti  1.693.002,26 7.500.000,00     

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 

estimată (euro) 
 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Mogoșești 

Realizarea de 
perdele forestiere şi 
împăduriri în zonele 
degradate 

Impadurire a 10 ha teren in satele  
Hadambu si Mogoşeşti  225.733,63 1.000.000,00     

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 

estimată (euro) 
Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna  
Mogoșești 

Construire/ modernizare/ reabilitare 
clădiri publice  Construire sediu primarie in sat Mogoşeşti 1.128.668,17 5.000.000,00     

 Comuna  
Mogoșești 

Asigurarea siguranței publice prin 
creșterea capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Achizite utilaje pentru: Serviciukl de 
salubritate, serviciul de mentenata 
drumuri, serviciul Smurd si ISU 

496.614,00 2.200.000,00     



 

MOVILENI 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 1.496.832,02 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  2.114.627,09 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Movileni are printre cele mai nefavorabile situaţii din ZMI, fiind caracterizată de îmbătrânire demografică17. Totodată, Atlasul 
Zonelor Rurale Marginalizate atrage atenţia asupra numărului mare de persoane care trăiesc în condiţii de sărăcie, capital uman subdezvoltat şi condiţii de locuire 
precare. Pe de altă parte, infrastructura şcolară nu este dotată corespunzător, însă nici nu este solicitată de un număr mare de elevi.18 Prin urmare, proiectele 
sociale şi de servicii publice dedicate persoanelor vârstnice au întâietate, urmate de cele referitoare la dotările medicale,  şcolare şi economie socială. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea.  

În ceea ce priveşte infrastructura de transport şi mobilitatea urbană odată cu modernizarea DJ 282 accentul se mută către reabilitarea străzilor de interes local, 
aspect cuprins într-un program multinanual. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
18 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.5. Gestiune eficientă a mobilităţii în vederea simplificării deplasărilor în Iaşi şi ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Movileni 

Conturarea unei reţele de parcări de 
transfer (P&R). 

P+R local la Gara 
Potangeni 60,400.00 267,572.00 2016 - 2023 

POR 2014-2020 
Axa 4.1 

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Movileni 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Modernizare strazi 
Movileni 1.798.600,00 7.967.798,00 2024 - 2030 Fondruri Europene/Buget 

CJ Iasi 
 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Movileni 

Extinderea şi dotarea infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire sală de sport pentru 
şcolile din comună 225.733,63 1.000.000,00 2014 - 2020 POR, Bugetul 

Local 

 Comuna 
Movileni 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
pentru învăţământul preuniversitar 

Modernizare şi dotare şcoală cu 
ateliere      2016 - 2020 POR, Bugetul 

Local 

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 



4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Movileni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Construire teren de sport în 
aer liber 90.293,45 400.000,00 2016 - 2020 POR, Bugetul 

Local 

 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 

estimată (euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

ZMI - Comuna Bîrnova, 
Comarna, Movileni, 
Prisăcani, Popricani, 
Schitu Duca, Țuțora,  
Ungheni 

Modernizarea şi extinderea 
reţelelor de gaz şi termoficare 

Alimentarea cu gaze a comunelor 
Bîrnova, Comarna, Movileni, 
Prisăcani, Popricani, Schitu Duca, 
Țuțora, Ungheni 

     2014-2023   

 

ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, 
Prisăcani, Schitu Duca, 
Țuțora 

Modernizarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi canalizare 

Înființare sistem de canalizare în 
Comuna Comarna, Movileni, 
Popricani, Prisăcani, Schitu Duca, 
Țuțora: stații de epurare, stații 
de pompare ape uzate, rețele de 
canalizare 

    2014-2023   

 
ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, 
Țuțora și Schitu Duca 

Modernizarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi canalizare 

Înfiinţare sistem centralizat de 
alimentare cu apă în Comuna 
Comarna, Movileni, Popricani, 
Țuțora și Schitu Duca: stații de 
clorinare, aducțiuni, stații de 
pompare, rezervoare de 

    2014-2023   



înmagazinare, rețea de 
distribuție, inclusiv hidranți și 
branșamente 



 

POPRICANI 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 2.681.107,00 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  3.506.100,00 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Popricani are printre cele mai favorabile situaţii din ZMI19. Cu toate acestea, populaţia şcolară a scăzut în ultimii 7 ani, 
infrastructura fiind solicitată în limitele legii educaţiei, în ton cu tendinţele naţionale.20 Prin urmare, proiectele sociale şi de servicii publice nu au întâietate.  

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

În ceea ce priveşte mobilitatea urbană cele mai importante proiecte menite să amelioreze conectivitatea la nivel regional şi local sunt modernizarea DC (legătură 
alternativă Popricani-Victoria) şi realizarea unei noi legături între satele Cârlig şi Şorogari.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
19Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
20 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Popricani Dezvoltarea culturii antreprenoriale 

Constituirea unui parteneriat între Autoritatea 
locală şi ONG-uri care să dezvolte proiecte de 
educaţie şi formare antreprenorială  

    2016-
2020 

  
Bugetul local  
Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă  

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Popricani Îmbunătățirea accesului pe piața muncii Sprijinirea activităţilor de formare profesională 

în domeniul agriculturii      2016-
2020 

  
Programul Național 
de Dezvoltare Locala  
Buget de stat  
Bugetul local  

 Comuna 
Popricani 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin 
pentru afaceri din comunele ZMI 

Construirea unui centru de afaceri la nivelul 
comunei Popricani      2016-

2020 

Programul 
Operațional Regional   
Programul National 
de Dezvoltare Locala 
PNDL  
Buget Local  

 Comuna 
Popricani 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Amenajare targ comunal mixt in comuna 
Popricani      2014-

2023 

Programul National 
de Dezvoltare Locala 
PNDL   
Buget de stat Buget 
local 



 Comuna 
Popricani 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Amenajare piata de gros in satul Vulturi      2016-
2020 

Programul National 
de Dezvoltare Locala 
PNDL   
Buget de stat Buget 
local 

 Comuna 
Popricani 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a 
activităților agricole 

Încurajarea formarii asociaţilor de producători 
agricoli prin acordarea de facilitaţi      2016-

2020 
  
Buget Local  

 Comuna 
Popricani 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural 

Sprijinirea mediului de afaceri privat prin 
acordarea de facilităţi si prin dezvoltarea de 
servicii publice menite să promoveze activitatea 
economică locală şi atragerea de noi investiţii  

    2016-
2020  

Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă  
Buget de stat  
Bugetul local 

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Popricani 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru 
deplasări nemotorizate în 
ZMI (pietonal şi velo) 

Amenajare alei 
pietonale in satele 
Popricani, Vinatori si 
Vulturi  

    2016-
2020 

Programul Național de Dezvoltare Rurală - Măsura 7- 
Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 
SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică  Programul National 
de Dezvoltare Locala PNDL Buget de stat Buget Local  

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Popricani 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Modernizare 
drumuri satesti in 
Comuna Popricani 

    2016-
2020 

Programul Național de Dezvoltare Rurală - Măsura 7- 
Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 
SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică  Programul National 
de Dezvoltare Locala PNDL Buget de stat Buget Local 



 Comuna 
Popricani 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Modernizare 
drumuri agricole in 
Comuna Popricani  

    2016-
2020 

Programul Național de Dezvoltare Rurală - SubMăsura 
4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice Programul 
National de Dezvoltare Locala PNDL Buget de stat  
Buget Local 

 Comuna 
Popricani 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Modernizare drum 
legatura Carlig - 
Sorogari 

804.900,00 3.565.707,00 2014-
2023 PNDR,MD-CNI,CJ,Buget Local 

 Comuna 
Popricani 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Modernizare DC13 
comuna Popricani 2.701.200,00 11.966.316,00 2024-

2030 Fondruri Europene/Buget CJ Iasi 

 Comuna 
Popricani 

Ameliorarea conectivităţii la 
nivelul comunelor prin 
construirea de traversări, 
poduri şi punţi 
suplimentare. 

Construire si 
modernizare poduri 
si podete in comuna 
Popricani  

    2016-
2020 

Programul Național de Dezvoltare Rurală - Măsura 7- 
Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 
SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică  Programul National 
de Dezvoltare Locala PNDL Buget de stat Buget Local 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Popricani 

Revitalizarea și 
extinderea sistemului 
de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Modernizare mobilier urban in 
comuna Popricani     2016-

2020 

Programul Operational Regional - OT 11 ‐ consolidarea 
capacităţii instituţionale şi o administraţie publică 
eficientă Programul Operațional Capacitate 
Administrativă  
Buget de stat  
Buget local 

 Comuna 
Popricani 

Revitalizarea și 
extinderea sistemului 
de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Amenajare si dotare spatii de 
joaca pentru copii in satele 
Popricani, Moimesti, Rediu 
Mitropoliei, Cotu Morii, Vulturi, 
Vinatori, Cirlig si Cuza Voda  

    2016-
2020 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală Buget de stat  
Buget Local 

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Popricani 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ 
preuniversitar 

Construire gradinita cu program 
normal in satul Popricani      2016-

2020 

Programul Național de Dezvoltare Rurală - Măsura 7- 
Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 
SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică  Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală Buget de stat Buget 
Local  



 Comuna 
Popricani 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Modernizare si reabilitare scoli in 
comuna Popricani      2016-

2020 

Programul Național de Dezvoltare Rurală - Măsura 7- 
Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 
SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică  Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală Buget de stat Buget 
Local  

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Popricani 

Asigurarea de spaţii 
locative pentru 
persoanele din categorii 
vulnerabile 

Construire locuinte sociale in 
comuna Popricani      2016-

2020 

Programul Operational Regional   
Programul Național de Dezvoltare Locala  
Buget de stat  
Buget local 

 Comuna 
Popricani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Demarare programe cu caracter 
social in comuna Popricani     2016-

2020 

Programul Operational Regional   
Programul Național de Dezvoltare Locala   
Buget de stat  
Buget local  

3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Popricani 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la 
nivel local 

Reabilitare si modernizare 
dispensar     2016-

2020 

Programul Operational Regional   
Programul Național de Dezvoltare Locala   
Buget de stat Bugetul local 

 



4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Popricani 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi culturale 

Modernizare, reabilitare si 
dotare camin cultural in satul 
Popricani 

    2016-2020 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală Buget de 
stat  
Buget Local 

 Comuna 
Popricani 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi de sport şi 
agrement 

Amenajare baza sportiva in 
satul Poprican     2016-2020 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală Buget de 
stat Buget Local 

 Comuna 
Popricani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Amenajare parc de distractii 
pentru tineri in comuna 
Popricani 

    2014-2023 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală Buget de 
stat Buget Local  

 Comuna 
Popricani 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi de sport şi 
agrement 

Amenajare teren de sport in 
satele Vulturi, Cirlig si Cuza-
Voda 

    2014-2023 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală Buget de 
stat Buget Local 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 

estimată 
Valoarea 
estimată 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



(euro) (lei) 

 Comuna Popricani 

Modernizarea sistemelor 
de iluminat public 
pentru reducerea 
consumului de energie 
electrică 

Modernizare si extindere  iluminat public cu 
celule fotovoltaice in comuna Popricani      2016-

2020 

Programul National de 
Dezvoltare Locala PNDL Buget 
de stat Buget Local 2015-2020 

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Popricani Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul 
comunităţii locale     2016-

2020 Buget Local  

 Comuna Popricani Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Susţinerea implementării de metode de 
producţie agricolă compatibile cu normele de 
protecţia mediului la nivelul Comunei 
Popricani  

    2016-
2020 Buget Local  

 Comuna Popricani Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Campanii de informare şi conştientizare cu 
privire la protejarea mediului la nivelul 
comunei Popricani  

    2016-
2020 Buget Local  

 Comuna Popricani Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Amenajare rigole de scurgere in satul 
Popricani      2016-

2020 

Programul National de 
Dezvoltare Locala  Buget de stat 
Buget local 

 Comuna Popricani Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Amenajare torenti si colectare ape fluviale la 
nivelul Comunei Popricani      2016-

2020 

Programul National de 
Dezvoltare Locala  Buget de stat 
Buget local  

 Comuna Popricani Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Regularizare cursuri de apa in comuna 
Popricani     2016-

2020 

Programul National de 
Dezvoltare Locala  Buget de stat 
Buget local 

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 

ZMI - Comuna 
Bîrnova, Comarna, 
Movileni, Prisăcani, 
Popricani, Schitu 
Duca, Țuțora,  
Ungheni 

Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Alimentarea cu gaze a comunelor Bîrnova, 
Comarna, Movileni, Prisăcani, Popricani, 
Schitu Duca, Țuțora, Ungheni 

     2014-
2023   

 Comuna Popricani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Infiintare retea de distributie a gazelor 
naturale in Comuna Popricani      2016-

2020 

Sursa de finanţare  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  Buget de stat 
Buget Local 

 Comuna Popricani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extindere retea de alimentare cu energie 
electrica in comuna Popricani      2016-

2020 

Programul National de 
Dezvoltare Locala  
Buget de stat  
Buget local  

 

ZMI, Comuna 
Comarna, Movileni, 
Popricani, Prisăcani, 
Schitu Duca, Țuțora 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Înființare sistem de canalizare în Comuna 
Comarna, Movileni, Popricani, Prisăcani, 
Schitu Duca, Țuțora: stații de epurare, stații 
de pompare ape uzate, rețele de canalizare 

     2014-
2023   

 

ZMI, Comuna 
Comarna, Movileni, 
Popricani, Țuțora și 
Schitu Duca 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu 
apă în Comuna Comarna, Movileni, Popricani, 
Țuțora și Schitu Duca: stații de clorinare, 
aducțiuni, stații de pompare, rezervoare de 
înmagazinare, rețea de distribuție, inclusiv 
hidranți și branșamente 

     2014-
2023   



 Comuna Popricani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Infiintare retea de canalizare in comuna 
Popricani     2016-

2020 

Programul Național de 
Dezvoltare Rurală - 
SUBMĂSURA7.2 ‐ Investiţii în 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară 
mică  
Bugetul de stat  
Buget Local  

 Comuna Popricani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Infiintare infrastructura de apă potabilă in 
satele Popricani, Moimesti, Rediu 
Mitropoliei, Tipilesti si Cotu Morii  

    2016-
2020 

Programul Național de 
Dezvoltare Rurală - 
SUBMĂSURA7.2 ‐ Investiţii în 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară 
mică  
Bugetul de stat  
Buget Local  

 Comuna Popricani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extindere retea de alimentare cu apa 
potabila in satele Vulturi, Vinatori, Cirlig si 
Cuza Voda 

    2016-
2020 

Programul Național de 
Dezvoltare Rurală - 
SUBMĂSURA7.2 ‐ Investiţii în 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară 
mică  
Bugetul de stat  
Buget Local 

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 



Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna  
Popricani 

Construire/ modernizare/ 
reabilitare clădiri publice  

Amenajare si dotare teren primarie cu 
mobilier urban      2016-

2020 

Programul Operational Regional - OT 11 ‐ 
consolidarea capacităţii instituţionale şi o 
administraţie publică eficientă Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală  
Buget de stat Buget Local 

 Comuna  
Popricani 

Construire/ modernizare/ 
reabilitare clădiri publice  

Amenajare si dotare parc auto 
primarie      2016-

2020 

Programul Operational Regional - OT 11 ‐ 
consolidarea capacităţii instituţionale şi o 
administraţie publică eficientă Programul 
Operațional Capacitate Administrativă  
Buget de stat   
Buget local  

 Comuna  
Popricani 

Creşterea gradului de 
conştientizare şi participare 
publică 

Asigurarea transparenţei actelor 
administrative ale administraţiei 
publice locale  

    2016-
2020 

Programul Operational Capacitate 
Administrativă  
Buget local  

 Comuna  
Popricani 

Creşterea gradului de 
conştientizare şi participare 
publică 

Susţinerea dezvoltării activităţii 
societăţii civile care să monitorizeze 
problemele sociale la nivelul comunei 
Popricani  

    2016-
2020 Bugetul local 

 Comuna  
Popricani 

Elaborarea și implementarea 
de politici și strategii la nivel 
local 

Realizare cadastru general la nivelul  
comunei Popricani      2016-

2020 

Programul Operational Regional - OT 11 ‐ 
consolidarea capacităţii instituţionale şi o 
administraţie publică eficientă Programul 
Operațional Capacitate Administrativă  
Buget de stat   
Buget local 

 Comuna  
Popricani 

Formarea personalului din 
administraţia publică 

Perfecţionarea managementului în 
administraţia publică şi coerenţa 
actului administrativ la nivelul 
Comunei Popricani  

    2016-
2020 

Programul Operațional Capacitate 
Administrativă Buget Local  

 Comuna  
Popricani 

Administrație publică 
inteligentă 

Creare facilitatilor pentru accesul 
online al populatiei la administratia 
locala 

    2016-
2020 

Programul Operațional Capacitate 
Administrativă Buget Local 



 Comuna  
Popricani 

Administrație publică 
inteligentă 

Cresterea capacitatii administrative a 
primariei prin implementarea 
sistemelor de management al riscului 
si de management al calitatii  

    2016-
2020 

Programul Operațional Capacitate 
Administrativă Buget local  

 Comuna  
Popricani 

Asigurarea siguranței 
publice prin creșterea 
capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Infiintare sistem de alarmare si 
informare in situatii de urgenta la 
nivelul Comunei Popricani  

    2016-
2020 

Programul Operațional Capacitate 
Administrativă  
Buget Local  

 

 

 



 

PRISĂCANI 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 3.318.460,41 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  26.757.200,67 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Prisăcani nu are o situaţie favorabilă, fiind caracterizată de îmbătrânire demografică21. Populaţia şcolară a scăzut dramatic în 
ultimii 7 ani, infrastructura nefiind solicitată la capacitate maximă.22 Prin urmare, proiectele sociale şi de servicii publice dedicate persoanelor vârstnice au 
întâietate, spre deosebire de cele privind educaţia, care nu au prioritate maximă. În acelaşi timp, se recomandă asocierea în vederea rezolvării problemelor de 
îmbătrânire a populaţiei cu UAT-urile învecinate aflate în aceeaşi situaţie: Schitu Duca, Ţuţora şi Comarna. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

În ceea ce priveşte mobilitatea urbană prioritatea la nivelul ZMI constă în modernizarea DJ 249 astfel încât locuitorii din satele componente cum ar fi Măcăreşti, 
Colţu Cornii sau Grozeşti să aibă un acces cât mai facil către Municipiul Iaşi şi dotările şi locurile de muncă oferite de acesta. Pe plan local trebuie continuat 
demersul de moderinzare a străzilor de interes local. 

 

 

 

 
                                                             
21Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
22 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Prisăcani 

Încurajarea consumului de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin promovarea și 
creșterea accesului pe piață a producătorilor 
locali  

Construirea unei piețe/târg 
agroalimentar pentru comercializarea 
produselor producătorilor locali; 

677.200,90 3.000.000,00 2014-2023   

 Comuna 
Prisăcani 

Încurajarea consumului de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin promovarea și 
creșterea accesului pe piață a producătorilor 
locali  

Târg de produse tradiţionale Rodina   67000 lei   
Consiliul 
Judeţean + 
buget local 

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Prisăcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Modernizare Strada Cotu 
Terchiloaiei, Strada Pichetului și 
Strada Gloriei  

7.620.663,20 1.720.240,00 6 luni   

 Comuna 
Prisăcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Modernizare strazi in comuna 
Prisăcani 1.865.300,00 8.263.279,00 2016-2023 PNDR,MD-CNI,CJ,Buget 

Local 

 Comuna 
Prisăcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Modernizarea străzilor/drumurilor 
de interes local în comuna 
Prisăcani 

1.753.000,00 7.765.790,00 2024-2030 Fonduri Europene/Buget 
CJ Iasi 



 Comuna 
Prisăcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Continuarea asfaltării tronsonului 
de stradă Prisăcani –Grozești;         

 Comuna 
Prisăcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Crearea unui sistem de dirijare a 
apelor pluviale ale comunei 
Prisăcani; 

        

 Comuna 
Prisăcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

 Modernizarea drumurilor  de 
acces la exploatațiile agricole ale 
comunei. 

        

 Comuna 
Prisăcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Modernizare drum strada Brazdei 
- 3km 67.720,09 300.000,00   

Fonduri europene + 
Consiliul Judeţean + buget 
local 

 Comuna 
Prisăcani 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Modernizare prin asfaltare 
Str.Terchiloaiei şi Str.Pichetului - 
2,2km 

56.433,41 250.000,00   Consiliul Judeţean + buget 
local 

 Comuna 
Prisăcani 

Ameliorarea conectivităţii la nivelul 
comunelor prin construirea de 
traversări, poduri şi punţi suplimentare. 

Poduri şi podeţe 45.146,73 200.000,00   Consiliul Judeţean + buget 
local 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Prisăcani 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Construirea de spații de recreere în comună         

 Comuna 
Prisăcani 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Parcuri de joacă pentru copii         

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Prisăcani 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire centru After-School 338.600,45 1.500.000,00     

 Comuna 
Prisăcani 

Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii 
pentru învăţământul 
preuniversitar 

Modernizarea gradinițelor din cadrul 
comunei         

 Comuna 
Prisăcani 

Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii 
pentru învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare Spiru Haret, Corp Şcoală 
Generală Prisăcani 8.577,88 38.000,00   

Fonduri Guvernamentale 
+ Consiliul Judeţean + 
buget local 

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Prisăcani 

Asigurarea de spaţii locative 
pentru persoanele din 
categorii vulnerabile 

Construirea/realizarea de spații locative 
sociale,centre pentru bătrâni, familii aflate  
în situații de risc social și economic 

677.200,90 3.000.000,00     

 

Comunele 
Comarna, 
Ţuţora, 
Prisăcani 

Asigurarea de servicii 
sociale pentru persoanele 
vârstnice 

Proiect de îmbătrânire activă prin crearea 
unui centru multifuncţional ce va ajuta 
persoanele în vârstă să ducă o viaţă activă 

4.430.000,00 1.000.000,00 2014 - 
2023 POR, Bugetul local 

 Comuna 
Prisăcani 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Centru medico-social Prisăcani (Pichet 
grăniceri Prisăcani) 349.887,13 1.550.000,00   Fonduri europene sau 

parteneriat public privat 

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 



4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Prisăcani 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Reabilitarea bisercii vechi din 
satul Prisăcani;         

 Comuna 
Prisăcani 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Reabilitarea Monumentelor 
istorice Biserica Sf. Nicolae din 
lemn - Moreni 

22.573,36 100.000,00   Consiliul Judeţean + 
buget local 

 Comuna 
Prisăcani 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Reabilitarea Monumentelor 
istorice Biserica Sf. Mihail şi 
Gavril - Com.Prisăcani 

45.146,73 200.000,00   Consiliul Judeţean + 
buget local 

 Comuna 
Prisăcani 

Crearea de noi elemente identitare 
în spaţiul metropolitan Monumentul Eroilor 7.900,68 35.000,00   Consiliul Judeţean + 

buget local 

 Comuna 
Prisăcani 

Crearea de noi elemente identitare 
în spaţiul metropolitan Memorialul Nicoale Balcan 11.286,68 50.000,00   Consiliul Judeţean + 

buget local 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Prisăcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construirea și dotarea 
așezământului cultural din 
comuna Prisăcani 

456.053,05 2.020.315,00 2014-2023 Fonduri sau 
guvernamentale 

 Comuna 
Prisăcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Cămin cultural Prisăcani 327.313,77 1.450.000,00   Fonduri guvernamentale 

 Comuna 
Prisăcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Tabără internaţională pentru 
tineret Apollo Măcărăşti (Pichet 
Măcărăşti) 

2.708.803,61 12.000.000,00   Fonduri europene sau 
parteneriat public privat 

 Comuna 
Prisăcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Festival folcloric pentru copii 
Muguraşii 9.029,35 40.000,00   Consiliul Judeţean + 

buget local 



 Comuna 
Prisăcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Construirea unei săli de sport în 
com. Prisăcani;         

 Comuna 
Prisăcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Amenajarea unui loc de 
agrement pentru locuitori/ în 
special pentru tineri; 

        

 Comuna 
Prisăcani 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Construirea de terenuri de sport 
în localitățile Moreni și Măcărești         

 Comuna 
Prisăcani 

Valorificarea şi promovarea 
moştenirii culturale 

Muzeul satului (sat Moreni - 
Adam Ştefan) 101.580,14 450.000,00 

Consiliul 
Judeţean + 
buget local 

  

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Prisăcani 
Înfiinţarea de facilităţi de 
producere a energiei 
alternative 

Crearea unui parc fotovoltaic         

 Comuna Prisăcani 
Înfiinţarea de facilităţi de 
producere a energiei 
alternative 

Amenajarea unui sistem alternativ de producere a 
energiei electrice ( prin creearea și dotarea 
comunei cu  eoliene) 

        

 Comuna Prisăcani 

Modernizarea sistemelor 
de iluminat public pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Extinderea și modernizarea iluminatului public         



 Comuna Prisăcani 

Reabilitare termică a 
clădirilor pentru reducerea 
consumului de energie 
electrică 

Reabilitarea instituțiilor publice din satele 
componente comunei         

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

Comuna Victoria, 
Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani, 
Schitu Duca, Mogoșești, 
Valea Lupului, Lețcani, 
Rediu 

Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru comunele 
Victoria, Holboca, Țuțora, Comarna, Prisăcani, 
Schitu Duca, Mogoșești, Valea Lupului, Lețcani, 
Rediu, din Zona Metropolitană Iași 

        

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

ZMI - Comuna Bîrnova, 
Comarna, Movileni, 
Prisăcani, Popricani, 
Schitu Duca, Țuțora,  
Ungheni 

Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de gaz 
şi termoficare 

Alimentarea cu gaze a comunelor Bîrnova, 
Comarna, Movileni, Prisăcani, Popricani, Schitu 
Duca, Țuțora, Ungheni 

     2014-
2023   

 Comuna Prisăcani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de gaz 
şi termoficare 

Aducțiune  gaz metan         

 Comuna Prisăcani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de gaz 
şi termoficare 

Modernizarea sistemelor de încălzire din 
instituțiilor publice;         

 Comuna Prisăcani 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Electrificare reţea - 4km 225.733,63 1.000.000,00   
Consiliul 
Judeţean + 
buget local 



 Comuna Prisăcani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Reabilitarea sistemului de irigații, și colmatarea 
canalelor de disecare         

 Comuna Prisăcani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extinderea rețelei  cu apă potabilă         

 Comuna Prisăcani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extinderea rețelei de canalizare         

 Comuna Prisăcani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extinderea rețea de canalizare/ apă și executare 
de racorduri până la limita proprietăților         

 

ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, 
Prisăcani, Schitu Duca, 
Țuțora 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Înființare sistem de canalizare în Comuna 
Comarna, Movileni, Popricani, Prisăcani, Schitu 
Duca, Țuțora: stații de epurare, stații de pompare 
ape uzate, rețele de canalizare 

     2014-
2023   

 
ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, 
Țuțora și Schitu Duca 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă 
în Comuna Comarna, Movileni, Popricani, Țuțora 
și Schitu Duca: stații de clorinare, aducțiuni, stații 
de pompare, rezervoare de înmagazinare, rețea de 
distribuție, inclusiv hidranți și branșamente 

        

 Comuna Prisăcani 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extindere reţea alimentare cu apă Măcărăşti 12km 375.620,77 1.664.000,00   

Fonduri 
Consiliul 
Judeţean + 
bugetul local 

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Prisăcani Îmbunătăţirea calităţii 
cursurilor de apă 

Curățarea și igienizarea canalelor de apă și a 
cursului râului Jijia         

 Comuna Prisăcani 
Realizarea de perdele 
forestiere şi împăduriri în 
zonele degradate 

Împădurirea  zonelor degradate și a celor de pe 
curusurile de ape         

 



6. IAŞI – POL DE EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE 
6.3. Iaşul este un pol regional de învăţământ tehnic şi profesional, care oferă posibilitatea specializării şi atingerii performanţelor tehnice printr-o infrastructură 

modernă, dotări tehnologice inovatoare şi dialog cu mediul de afaceri 
Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Prisăcani 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
pentru învăţământul profesional și tehnic  

Reparații capitale la școala de 
arte și meserii - Corpul Spiru 
Haret 

78.351,92 347.099,00 12 luni  Fonduri sau 
guvernamentale 

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna  
Prisăcani 

Construire/ modernizare/ 
reabilitare clădiri publice  Construcţie primărie nouă 79.006,77 350.000,00   Consiliul Judeţean + 

buget local 

 Comuna  
Prisăcani 

Elaborarea și implementarea 
de politici și strategii la nivel 
local 

Reactualizare Plan Urbanistic General + 
Regulament de Urbanism Comuna Prisăcani 29.345,37 130.000,00   

Fonduri Guvernamentale 
+ Consiliul Judeţean + 
buget local 

 Comuna  
Prisăcani 

Administrație publică 
inteligentă 

 Informatizarea serviciilor publice oferite 
cetățenilor (Registrul Agricol, Urbanism,Asistență 
socială, Stare civilă, Registratură, Informare 
cetățeni, Bibliotecă, etc.) 

        

 Comuna 
Prisăcani 

Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

Crearea unui centru de situații de urgență         

 Comuna 
Prisăcani 

Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

Construirea  de clădiri / garaje  pentru serviciul  
voluntar al situațiilor de urgență         

 Comuna 
Prisăcani 

Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru 
situații de urgență         



răspuns în situații de urgență 

 

REDIU 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 1.347.024,92 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  35.345.961,18 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Rediu are printre cele mai favorabile situaţii din ZMI23. Cu toate acestea, comuna are cel mai mic procent de elevi din totalul 
populaţiei comparativ cu celelalte comune metropolitane, infrastructura şcolară fiind solicitată în limitele permise de legea educaţiei, în ton cu tendinţele judeţene, 
regionale şi naţionale.24 Prin urmare, proiectele sociale şi de servicii publice nu au prioritate maximă.  

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

În ceea ce priveşte mobilitatea urbană, prioritatea pentru comuna Rediu constă în identificarea şi crearea de noi legături cu Municipiul Iaşi. Vecinătatea directă cu 
acesta face o reţea de infastructură velo metropolitană să permită utilizarea bicicletei în condiţii optime pentru deplasările cotidiene. De asemenea, este nevoie de 
extinderea liniilor de transport public al Municipiului Iaşi la nivelul zonei metropolitane pentru a facilita accesul locuitorilor comunei Rediu la acest serviciu public 
esenţial. Nu în ultimul rând, datorită procesului de expansiune accentuat, va fi neovie şi de modernizarea străzilor locale pentru a face accesibile noile dezvoltări 
rezidenţiale. 

 

 

                                                             
23Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
24 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



 

 

1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Rediu 

Îmbunătățirea accesului pe piața 
muncii 

Reintegrarea pe piața muncii a 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 
50-60 ani 

67.720,09 300.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul Local și Consiliul 
Județean, Grupul de Acțiune 
Locală din care Comuna Rediu 
face parte 

 Comuna 
Rediu 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Construirea unor piețe 
agroalimentare și a unor depozite 
pentru păstrarea materiei prime 
agricole 

677.200,90 3.000.000,00 2015 - 
2030   

 Comuna 
Rediu 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Amenajarea unui târg obor în 
Localitatea Victoria 397.291,20 1.760.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna 
Rediu 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a 
activităților agricole 

Sprijinirea organizării de asociații 
ale producătorilor comunei pentru 
a beneficia de oportunitățile care 
decurg din aceasta 

496.614,00 2.200.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 

 



 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Rediu 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru 
deplasări nemotorizate în 
ZMI (pietonal şi velo) 

Construire alei pietonale 
şi piste pentru biciclişti 564.334,09 2.500.000,00     

2.4. Sistem de transport public eficient şi atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Iaşi şi a zonei metropolitane 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Rediu 
Modernizarea şi extinderea 
parcului auto, a materialului 
rulant şi a dotărilor aferente. 

Achiziţionare de mijloace 
de transport public 
(inclusiv transportul 
elevilor) 

1.128.668,17 5.000.000,00     

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Rediu 
Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Modernizarea 
drumurilor comunale din 
Comuna Rediu 

1.647.855,53 7.300.000,00 2014 - 
2023 

PNDR 2014- 2020 Axa investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică, Bugetul Local și Consiliul Local, Fonduri 
Guvernamentale, Ministerul Dezvoltării - CNI 
OG 28 



 Comuna Rediu 
Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Modernizare drumuri 
comunale din comuna 
Rediu 

1.738.900,00 7.703.327,00 2024 - 
2030 Fonduri Europene/Buget CJ Iasi 

 Comuna Rediu 
Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Modernizarea 
drumurilor sătești din 
comuna Rediu 

2.579.006,77 11.425.000,00 2014 - 
2020 

PNDR 2014- 2020 Axa investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică, Bugetul Local și Consiliul Local, Fonduri 
Guvernamentale, Ministerul Dezvoltării - CNI 
OG 28 

 Comuna Rediu 
Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Modernizarea 
drumurilor de exploatare 
din Comuna Rediu 

2.189.616,25 9.700.000,00 2014 - 
2020 

PNDR 2014- 2020 Axa investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică 

 Comuna Rediu 
Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Reabilitare / 
modernizare 
infrastructură rutieră 
locală 

        

 
Comuna Valea 
Lupului, 
Comuna Rediu 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele 
din ZMI. 

Modernizare drum 
legatura DN28 Valea 
Lupului - Rediu  

1.657.900,00 7.344.497,00 2016-
2023 PNDR, MD-CNI, CJ, buget local 

 Comuna Rediu 

Ameliorarea conectivităţii la 
nivelul comunelor prin 
construirea de traversări, 
poduri şi punţi suplimentare. 

Modernizare cu rigole de 
scurgere a apei 
pluviale(100 km) și cu 
poduri și podețe 

733.684,42 3.250.222,00 2014 - 
2020 

PNDR 2014- 2020 Axa investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică, Bugetul Local și Consiliul Local, Fonduri 
Guvernamentale, Ministerul Dezvoltării - CNI 
OG 28 

 



3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea și 
extinderea sistemului 
de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Construire spaţii de recreere şi/sau 
petrecere a timpului liber în satele 
componente ale comunei Rediu 

        

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea și 
extinderea sistemului 
de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Amenajare parc de joacă în Satul 
Rediu 135.440,18 600.000,00 2014 - 

2020 

PNDR 2014- 2020 Axa investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică, Bugetul Local și Consiliul Local, Fonduri 
Guvernamentale, Ministerul Dezvoltării - CNI, 
Grupul de Actiune locală din care Comuna 
Rediu face parte 

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea și 
extinderea sistemului 
de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Construirea de parcuri de joacă în 
satele  componente ale comunei 
Rediu 

        

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Rediu 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ 
preuniversitar 

Construire sală de sport pentru 
şcolile din comună 225.733,63 1.000.000,00 2016 - 

2020 POR, Bugetul Local 

 Comuna 
Rediu 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ 
preuniversitar 

Construire centru after school 338.600,45 1.500.000,00     



 Comuna 
Rediu 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Modernizare şi dotare şcoală cu 
ateliere şi laboratoare     2016 - 

2020 POR, Bugetul Local 

 Comuna 
Rediu 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Construire şi/sau modernizare 
grădiniţe - sediu afterschool         

 Comuna 
Rediu 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Modernizare/construire unităţi de 
învăţământ din satele componente 
ale comunei Rediu 

        

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Rediu 

Asigurarea de spaţii 
locative pentru 
persoanele din 
categorii vulnerabile 

Construirea/realizarea de spații 
locative sociale,centre pentru 
bătrâni, familii aflate  în situații de 
risc social și economic 

677.200,90 3.000.000,00  2014-
2023   

 Comuna 
Rediu 

Asigurarea de servicii 
sociale destinate 
copilului şi / sau 
familiei 

Centru de recuperare pentru copii cu 
dizabilități 225.733,63 1.000.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul Local și Consiliul Județean, Grupul de 
Acțiune Locală din care Comuna Rediu face 
parte 

 Comuna 
Rediu 

Asigurarea de servicii 
sociale pentru 
persoanele vârstnice 

Îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele în vârstă 132.900,00 30.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul Local și Consiliul Județean, Grupul de 
Acțiune Locală din care Comuna Rediu face 
parte 

 Comuna 
Rediu 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate Crearea unei cantine sociale 135.440,18 600.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul Local și Consiliul Județean, Grupul de 
Acțiune Locală din care Comuna Rediu face 
parte, POCU 



3.5. Procent redus de persoane dezavantajate prin integrarea pe piaţa muncii a capitalului uman din Municipiul Iași şi din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Rediu 

Integrarea persoanelor 
aflate în dificultate pe 
piaţa muncii 

Întreprindere socială pentru 
persoanele  fără venituri   300.000 Lei 2014 - 

2020 

Bugetul Local și Consiliul Județean, Grupul de 
Acțiune Locală din care Comuna Rediu face 
parte 

 Comuna 
Rediu 

Integrarea persoanelor 
aflate în dificultate pe 
piaţa muncii 

Reintegrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor cu vârstă cuprinsă între 
50-60 ani 

  300.000,00   
Bugetul Local și Consiliul Județean, Grupul de 
Acțiune Locală din care Comuna Rediu face 
parte 

 

 

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Rediu 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Resaturarea şi punerea 
în valoare a 
monumentelor istorice 

        

 Comuna 
Rediu 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Construirea şi/sau 
modernizarea lăcaşelor 
de cult 

        

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi 
culturale 

Construire cămin 
cultural în satul Rediu 248.307,00 1.100.000,00 2014 - 

2023 

PNDR 2014- 2020 Axa investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, 
Bugetul Local și Consiliul Local, Fonduri 
Guvernamentale, Ministerul Dezvoltării - CNI OG 
28 

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi 
culturale 

Amenajare teatru de 
vară în satul Rediu 135.440,18 600.000,00 2014 - 

2020 

PNDR 2014- 2020 Axa investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică, Bugetul Local și Consiliul județean 

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi 
culturale 

Construirea unei Săli de 
Festivităţi în satul Rediu         

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi 
culturale 

Construirea de 
aşezăminte culturale în 
satele comunei Rediu 

        

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de 

Construire baze 
sportive în satele 
comunei Rediu 

        



sport şi agrement 

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de 
sport şi agrement 

Construire sală de sport         

 Rediu 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de 
sport şi agrement 

Zona de agrement 
Breazu (Grădină 
Zoologică ) 

5.018.972,46 22.234.048,00 
2024-
2030 

Bugetul local 

 Comuna 
Rediu 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de 
sport şi agrement 

Amenajare spaţii 
fitness în aer liber         

4.3. Elemente naturale integrate în circuitul metropolitan prin spații publice identitare și zone de agrement reprezentative  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Rediu 

Crearea de zone de 
agrement  şi loisir 
reprezentative 

Amenajarea iazului din 
satul Rediu 79.006,77 350.000,00 2014 - 

2020 

Investiția se poate face atât din fonduri locale cât 
și de pe AXA POP la care Primăria Rediu poate 
aplica individual 

 Comuna 
Rediu 

Crearea de zone de 
agrement  şi loisir 
reprezentative 

Amenajarea iazului din 
satul Tăutești 67.720,09 300.000,00 2014 - 

2020 

Investiția se poate face atât din fonduri locale cât 
și de pe AXA POP la care Primăria Rediu poate 
aplica individual 



 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea estimată (lei) Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Rediu 

Înfiinţarea de 
facilităţi de 
producere a 
energiei 
alternative 

Dezvoltarea unui parc Fotovoltaic         

 Comuna Rediu 

Înfiinţarea de 
facilităţi de 
producere a 
energiei 
alternative 

Amenajarea unui sistem alternativ de 
producere a energiei electrice (utilizarea 
energiei eoliene şi a panourilor 
solare/fotovoltaice) 

        



 Comuna Rediu 

Modernizarea 
sistemelor de 
iluminat public 
pentru reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Modernizarea rețelei de iluminat public 
în toate satele comunei Rediu 

180586.91/ 
1218961.63 

800.000 Lei dacă se va 
folosi un sistem clasic în 
care vor fi amplasate lămpi 
cu led pe structura actuală 
/ 5.400.000 Lei dacă se va 
opta pentru un sistem 
independent energetic 
(stâlp cu panou solar și 
lampa LED ce se va încărca 
ziua și va lumina noaptea ) 

2014 - 
2020 

PNDR 2014- 2020 Axa 
investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mică, Bugetul 
Local și Consiliul Local, 
Fonduri Guvernamentale, 
Ministerul Dezvoltării - CNI, 
Grupul de Actiune locală din 
care Comuna Rediu face parte 

 Comuna Rediu 

Modernizarea 
sistemelor de 
iluminat public 
pentru reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Achiziționarea de utilaje și echipamente 
pentru funcționarea serviciului de 
iluminat public 

        

 Comuna Rediu 

Modernizarea 
sistemelor de 
iluminat public 
pentru reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Reabilitarea şi extinderea sistemului de 
iluminat public pe raza comunei Rediu         

 Comuna Rediu 

Reabilitare 
termică a 
clădirilor pentru 
reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Construirea şi/sau reabilitarea 
(modernizarea) Instituţiilor Publice         



 Comuna Rediu 

Reabilitarea 
sistemelor 
edilitare în 
vederea reducerii 
consumului şi a 
poluării 

Modernizarea sistemelor de încălzire din 
instituţiile publice         

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare estimată (lei) Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Rediu 
Prevenția și 
combaterea 
riscurilor naturale 

Regularizarea, modernizarea cursurilor 
de apă care traversează satele 
componente ale comunei Rediu 

        

 

Comuna 
Victoria, 
Holboca, 
Țuțora, 
Comarna, 
Prisăcani, Schitu 
Duca, 
Mogoșești, 
Valea Lupului, 
Lețcani, Rediu 

Prevenția și 
combaterea 
riscurilor naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru 
comunele Victoria, Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani, Schitu Duca, 
Mogoșești, Valea Lupului, Lețcani, 
Rediu, din Zona Metropolitană Iași 

        

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare estimată (lei) Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
reţelelor de gaz şi 
termoficare 

Extindere rețea de gaz în satele Horlești 
și Tăutești din comuna Rediu 270.880,36 1.200.000,00 2014 - 

2020   

 Comuna Rediu Modernizarea şi 
extinderea 

Extinderea reţelei de energie electrică 
de joasă tensiune şi în zonele cu noi         



reţelelor electrice construcţii de locuinţe 

 Comuna Rediu 
Modernizarea şi 
extinderea 
reţelelor electrice 

Extinderea reţelei de energie electrică 
de joasă tensiune şi în zonele cu noi 
construcţii de prime agricole 

        

 Comuna Rediu 
Modernizarea şi 
extinderea 
reţelelor electrice 

Extindere reţele electrice în comuna 
Rediu         

 

Municipiul Iași și 
comunele 
Aroneanu, 
Holboca, 
Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de 
alimentare cu apă în municipiul Iași: 
înlocuire conducte de aducțiune, 
înlocuire echipamente electro-mecanice 
STAP Chirița, STAP Moldova, stație de 
clorinare Bârnova, stație de clorinare 
Miroslava, stație de clorinare Osoi, 
înlocuire echipamente electromecanice 
stația de clorinare Dancu, reabilitare 
stații de pompare oraș Iași, reabilitare 
rezervoare oraș, stație de pompare 
nouă fir Z01h Lunca Cetățui, rezervor 
Picioru Lupul , rezervor Ciurea, rezervor 
Miroslava, rezervor Valea Adâncă și 
Horpaz, rezervor Osoi, înlocuire 
conducte AC și vechi în oraș, extindere 
rețea de distribuție 

        



 

Municipiul Iași și 
comunele 
Aroneanu, 
Holboca, 
Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de 
canalizare în municipiul Iași: extindere 
rețea de canalizare Miroslava, înființare 
SPAU Miroslava, înființare rețea 
canalizare în Balciu, reabilitare rețea de 
canalizare în Iași, extindere rețea de 
canalizare în Iași, înființare SPAU în Iași, 
reabilitare SPAU în Iași, reabilitare rețea 
de canalizare în Dancu, reabilitare rețea 
de canalizare în Rediu, extindere rețea 
de canalizare în Valea Lupuui. înființare 
SPAU în Valea Lupului, înființare rețea 
de canalizare în Valea Adâncă, Horpaz, 
Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, 
Picioru Lupului, Hlincea, Visani, Cercu, 
Todirel, Pietrăria, Păun, Goruni, 
Șorogari, Rediu, Breazu, Osoi, înființare 
SPAU în Valea Adâncă, Horpaz, Lunca 
Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru 
Lupului, Todirel, Goruni, Șorogari, Rediu, 
Chicirea, Osoi și extindere rețea de 
canalizare în Chicirea 

        



 Comuna Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Canalizare în toate satele comunei 
Rediu 9.029.345,37 40.000.000,00 2014 - 

2020 

PNDR 2014- 2020 Axa 
investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mică, Bugetul 
Local și Consiliul Local, 
Fonduri Guvernamentale, 
Ministerul Dezvoltării - CNI, 
Grupul de Actiune locală din 
care Comuna Rediu face parte 

 Comuna Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Reabilitarea/ înfiinţarea sistemelor de 
irigaţie         

 Comuna Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Extindere alimentare cu apă potabilă în 
satele componente ale comunei Rediu și 
executarea de racorduri până la limita 
proprietăților 

        

 Comuna Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă 
şi canalizare 

Extindere rețea canalizare în sat Rediu - 
Aldei 1.000.000,00 4.430.000,00 48 luni 

Fonduri europene 
nerambursabile, fonduri 
guvernamentale, fonduri 
locale 

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de 

acţiune Titlu 
Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare estimată (lei) Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Rediu Realizarea de 
perdele forestiere 

Înfiinţarea de perdele forestiere de 
protecţie pe lateralele drumurilor de         



şi împăduriri în 
zonele degradate 

interes local 

 Comuna Rediu 

Realizarea de 
perdele forestiere 
şi împăduriri în 
zonele degradate 

Împădurirea zonelor degradabile, 
versanţi, cursuri de apă şi zone care nu 
se pretează pentru înfiinţarea de culturi 

        

 

Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna  
Rediu 

Construire/ modernizare/ 
reabilitare clădiri publice  

Construire sediu primărie în satul 
Rediu 180.586,91 800.000,00 2014 - 

2020 

PNDR 2014- 2020 Axa investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică, Bugetul Local și Consiliul Local, Fonduri 
Guvernamentale, Ministerul Dezvoltării - CNI 
OG 28 

 Comuna 
Rediu 

Administrație publică 
inteligentă 

Informatizarea serviciilor publice 
pferite cetăţenilor (Registru Agricol, 
Urbanism, Asistenţă Socială, Stare 
Civilă, Registratură, Informare 
cetăţeni, Bibliotecă, etc.) 

        

 Comuna 
Rediu 

Asigurarea siguranței 
publice prin creșterea 
capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Centru pentru situaţii de urgenţă     2014 - 
2030   

 Comuna  
Rediu 

Asigurarea siguranței 
publice prin creșterea 
capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Construirea  de clădiri / garaje  pentru 
serviciul  voluntar al situațiilor de 
urgență 

        

 Comuna  
Rediu 

Asigurarea siguranței 
publice prin creșterea 
capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Achiziționarea de utilaje și 
echipamente pentru serviciul public 
voluntar pentru situații de urgență 
Rediu 

    2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte surse 



 

SCHITU DUCA 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 2.004.320,82 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  2.956.333,63 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Schitu Duca are printre cele mai nefavorabile situaţii din ZMI, fiind caracterizată de îmbătrânire demografică25. Totodată, Atlasul 
Zonelor Rurale Marginalizate atrage atenţia asupra numărului mare de persoane care trăiesc în condiţii de sărăcie, capital uman subdezvoltat şi condiţii de locuire 
precare. Pe de altă parte, infrastructura şcolară nu este dotată corespunzător, însă nici nu este solicitată de un număr mare de elevi.26 Prin urmare, proiectele 
sociale şi de servicii publice dedicate persoanelor vârstnice au întâietate, urmate de cele referitoare la dotările medicale şi la cele şcolare. În acelaşi timp, se 
recomandă asocierea în proiecte de economie socială cu UAT-urile învecinate aflate în aceeaşi situaţie: Tomeşti şi Holboca şi asocierea în vederea rezolvării 
problemelor de îmbătrânire a populaţiei cu UAT-urile învecinate aflate în aceeaşi situaţie: Comarna, Ţuţora şi Prisăcani. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea.  

În ceea ce priveşte infrastructura de transport prioritatea cade pe modernizarea legăturilor între satele componente şi astfel racordarea lor la DN 24 şi la DN28 prin 
DC 44. De asemenea, pentru a creşte siguranţa deplasărilor pietonale va fi esenţială amenajarea trotuarelor în lungul DN 24. În ceea ce priveşte transportul public, 
acesta trebuie dezvoltat integrat la nivelul ZMI. 

 

 

 

 
                                                             
25Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
26 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Schitu Duca Îmbunătățirea accesului pe piața muncii Organizarea de programe de reconversie 

profesionala, recalificare si perfectionare          

 Comuna 
Schitu Duca 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri din 
comunele ZMI 

Realizarea unor facilitati pentru 
investitori         

 
Comuna 
Schitu Duca 

Încurajarea consumului de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin promovarea și creșterea 
accesului pe piață a producătorilor locali  

Dezvoltarea retelei de colectare a 
produselor animale si agricole (lapte, 
fructe, legume, miere etc.)  

        

 Comuna 
Schitu Duca Încurajarea consumului de produse locale/ din 

agricultura ecologică prin promovarea și creșterea 
accesului pe piață a producătorilor locali  

Infiintarea unor piete agro-alimentare in 
localitatile Slobozia, Dumitrestii Galatii, 
Satu Nou, Blaga, Pocreaca, Poieni, Schitu 
Duca 

        

 Comuna 
Schitu Duca Încurajarea consumului de produse locale/ din 

agricultura ecologică prin promovarea și creșterea 
accesului pe piață a producătorilor locali  

Modernizare targ local Obor Poiana         

 Comuna 
Schitu Duca Sprijinirea dezvoltării sustenabile a activităților agricole Stimularea asocierii agricultorilor         

 Comuna 
Schitu Duca Sprijinirea dezvoltării sustenabile a activităților agricole Stimularea agriculturii ecologice         

 Comuna 
Schitu Duca Sprijinirea dezvoltării sustenabile a activităților agricole Incurajarea infiintarii unor miniferme 

zootehnice         

 Comuna 
Schitu Duca Diversificarea activităților economice din mediul rural Dezvoltare sector IMM  care sa valorifice 

resuse locale         



1.5. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Zona Metropolitană Iași (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, activități 
culturale și educaționale modernizate și reinterpretate) 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Schitu Duca Promovarea ZMI ca destinație turistică Promovarea imaginii comunei Schitu 

Duca         

 Comuna 
Schitu Duca 

Constituirea unei rețele de informare turistică în scopul 
promovării, valorificării și a creșterii vizibilității 
obiectivelor turistice din Iași și ZMI și a includerii 
acestora în rețele/ trasee regionale și naționale; 

Introducerea comunei intr-un circuit 
turistic         

 Comuna 
Schitu Duca Construirea de trasee și dotări turistice  Amenajare punct turistic local Schitu Duca         

 Comuna 
Schitu Duca Diversificarea ofertei turistice și de agrement Incurajarea si atragerea intreprinzatorilor 

in turism si agroturism          

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Schitu Duca 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi velo) 

Amenajare trotuare in comuna Schitu Duca 1.425.900,00 6.316.737,00 2024-2030 Buget local 

2.4. Sistem de transport public eficient şi atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Iaşi şi a zonei metropolitane 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 



 Comuna 
Schitu Duca 

Extinderea şi modernizarea liniilor de 
transport public. 

Extinderea traseelor de transport si realizarea 
unui plan centralizat al transportului public si 
eficientizarii transportului intern si extern  

        

 Comuna 
Schitu Duca 

Amenajarea staţiilor de transport 
public ca puncte sau noduri 
intermodale. 

Realizarea a trei statii de autobuz Schitu 
Duca, Poiana, Satu Nou         

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Schitu Duca 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Reabilitarea drumurilor comunale in 
localitatile Slobozia, Dumitresti Galatii, 
Poiana, Satu Nou, Blaga, Pocreaca 

        

 Comuna 
Schitu Duca 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Modernizare prin asfaltare segmente drumuri 
comunale Slobozia, Blaga, Schitu Duca 
(10,4km) 

        

 Comuna 
Schitu Duca 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Realizarea de trotuare pavate la DN24 cu 
latime cuprinsa intre 1,5-2m pe o lungime de 
11,8km 

        

 Comuna 
Schitu Duca 

Modernizarea străzilor de interes local 
din comunele din ZMI. 

Modernizare drumuri comunale si satesti in 
comuna Schitu Duca 1.074.900,00 4.761.807,00 2014-2023 

PNDR, MD-
CNI, CJ, buget 
local 

 Comuna 
Schitu Duca 

Ameliorarea conectivităţii la nivelul 
comunelor prin construirea de 
traversări, poduri şi punţi 
suplimentare. 

Investitii Construirea unor poduri si podete 
noi; Poduri peste raul Vasluiet in Satu Nou, 
Pocreaca 

        

 Comuna 
Schitu Duca 

Ameliorarea conectivităţii la nivelul 
comunelor prin construirea de 
traversări, poduri şi punţi 
suplimentare. 

Pod peste raul Vasluiet in localitatea Satu Nou 229.800,00 1.018.014,00 2016-2023 
PNDR, MD-
CNI, CJ, buget 
local 

 



3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Schitu Duca 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu 
rol comunitar 

Realizarea parcuri si locuri de joaca pentru copii in 
Slobozia, Dumitrestii Galatii, Poiana, Satu Nou, Blaga, 
Pocreaca, Poieni, Schitu Duca 

        

 Comuna 
Schitu Duca 

Asigurarea siguranței în spațiul 
public Modernizarea serviciilor de ordine publica         

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Schitu Duca 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Construire sală de sport pentru şcolile din comună 225.733,63 1.000.000,00 2016 - 
2020 

POR, 
Bugetul 
Local 

 Comuna 
Schitu Duca 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Constructie de gradinita in satele Poiana si Satu Nou         

 Comuna 
Schitu Duca 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Imbunatatirea/dotarea bazei materiale a unitatilor de 
invatamant din comuna         

 Comuna 
Schitu Duca 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Reabilitare si modernizare scoli din satele componente 
Poieni, Poiana         

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 



 Comuna 
Schitu Duca 

Asigurarea de servicii sociale 
destinate copilului şi / sau 
familiei 

Infiintare centru de zi pentru copii Schitu Duca, Poieni         

 Comuna 
Schitu Duca 

Asigurarea de servicii sociale 
activităţi pentru persoanele 
vârstnice 

Realizarea unui Camin pentru persoane varstnice in 
regim hotelier         

 Comuna 
Schitu Duca 

Asigurarea de servicii sociale în 
comunitate Infiintarea unui centru social multifunctional          

 Comuna 
Schitu Duca 

Asigurarea de servicii sociale în 
comunitate 

Infiintarea unor servicii sociale specializate (centru de zi 
pentru persoane varstnice, centre de zi pentru copiii 
aflati in dificultate) in satele comunei 

     2014-
2023   

3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Schitu Duca 

Asigurarea serviciilor medicale 
de bază la nivel local 

Dotarea cu aparatura medicala performanta si mobilier 
medical a dispensarelor din Poiana, Poieni      2014-

2023   

 Comuna 
Schitu Duca 

Asigurarea serviciilor medicale 
de bază la nivel local 

Dezvoltarea serviciilor medicale/stomatologice in satele: 
Dumitrestii Galatii, Slobozia, Blaga, Pocreaca          

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 
 

Comuna 
Schitu Duca 

Restaurarea și modernizarea clădirilor de 
patrimoniu 

Restaurarea cladirilor istorice aflate in 
proprietate publica       din strategia 

locala 



4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Schitu Duca 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi culturale 

Modernizare, reabilitare si dotare 
Caminul Cultural din localitatea Poieni      2024-2030   

 Comuna 
Schitu Duca 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi culturale 

Reluarea si initierea de activitati 
culturale         

 Comuna 
Schitu Duca 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de sport şi agrement 

Realizarea unui club si a unui complex 
sportiv in localitatea Poiana        

 

 

 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Schitu Duca 
Înfiinţarea de facilităţi de 
producere a energiei 
alternative 

Investitii in producerea energiei regenerabile solare 
si eoliene         



 Comuna Schitu Duca 

Modernizarea sistemelor 
de iluminat public pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Investitii de reabilitare, modernizare si/sau extindere 
a sistemului de iluminat public         

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

Comuna Victoria, Holboca, 
Țuțora, Comarna, Prisăcani, 
Schitu Duca, Mogoșești, 
Valea Lupului, Lețcani, 
Rediu 

Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru comunele Victoria, 
Holboca, Țuțora, Comarna, Prisăcani, Schitu Duca, 
Mogoșești, Valea Lupului, Lețcani, Rediu, din Zona 
Metropolitană Iași 

        

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

ZMI - Comuna Bîrnova, 
Comarna, Movileni, 
Prisăcani, Popricani, Schitu 
Duca, Țuțora,  Ungheni 

Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de gaz 
şi termoficare 

Alimentarea cu gaze a comunelor Bîrnova, Comarna, 
Movileni, Prisăcani, Popricani, Schitu Duca, Țuțora, 
Ungheni 

     2014-
2023   

 

ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, 
Prisăcani, Schitu Duca, 
Țuțora 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Înființare sistem de canalizare în Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, Prisăcani, Schitu Duca, Țuțora: 
stații de epurare, stații de pompare ape uzate, rețele 
de canalizare 

    2014-2023   

 
ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, Țuțora 
și Schitu Duca 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în 
Comuna Comarna, Movileni, Popricani, Țuțora și 
Schitu Duca: stații de clorinare, aducțiuni, stații de 
pompare, rezervoare de înmagazinare, rețea de 
distribuție, inclusiv hidranți și branșamente 

    2014-2023   

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Schitu Duca 
Realizarea de perdele 
forestiere şi împăduriri în 
zonele degradate 

Ameliorare prin impadurire a terenurilor agricole 
degradate         

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Schitu Duca 

Construire/ modernizare/ reabilitare 
clădiri publice  

Construirea unui sediu Primarie comuna cu 
anexa la sediul Primariei existente         

 Comuna 
Schitu Duca 

Creşterea gradului de conştientizare şi 
participare publică Informarea si consultarea cetatenilor         

 Comuna 
Schitu Duca 

Elaborarea și implementarea de politici 
și strategii la nivel local 

Actualizare Plan Urbanistic General si 
regulament local de urbanism al Comunei 
Schitu Duca 

        

 Comuna 
Schitu Duca 

Formarea personalului din administraţia 
publică 

Realizarea unor schimburi de experientacu alte 
comunitati rurale din judet, tara si strainatate         

 Comuna 
Schitu Duca Administrație publică inteligentă 

Extinderea retelei informatice si dotarea cu 
programe de specialitate si dezvoltarea 
sistemului de comunicare 

        

 Comuna 
Schitu Duca 

Asigurarea siguranței publice prin 
creșterea capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru 
serviciul public de gospodarire comunala         



 

TOMEŞTI 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 4.036.595,91 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  16.387.456,88 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Tomeşti are cea mai favorabilă situaţie din ZMI, fiind singura comună cu populaţie tânără27. Totodată, Atlasul Zonelor Rurale 
Marginalizate atrage atenţia asupra numărului mare de persoane care trăiesc în condiţii de sărăcie, capital uman subdezvoltat şi condiţii de locuire precare. Elevii 
reprezintă un procent mic din totalul populaţiei cu toate că numărul acestora a crescut în ultimii 7 ani. Infrastructura şcolară, în schimb, este suprasolicitată.28 Prin 
urmare, proiectele sociale şi cele de dotare a infrastructurii de învăţământ au prioritate. În acelaşi timp, se recomandă asocierea în proiecte de economie socială cu 
UAT-urile învecinate aflate în aceeaşi situaţie: Holboca şi Schitu Duca. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

În ceea ce priveşte infrastructura de transport prioritatea la nivel judeţean pentru comuna Tomeşti este modernizarea DJ 249E şi DJ 248D. Incluzând infrastructura 
velo pe aceste două drumuri se pot crea condiţii optime pentru ca bicicliştii să poată ajunge în siguranţă în Municipiul Iaşi. De asemenea, pentru creşterea calităţii 
locuirii în zonele de locuinţe colective va fi nevoie şi de amenajarea unor parcări rezidenţiale. La nivel local rămâne important procesul de modernizare a străzilor de 
interes local. 

 

 

 

                                                             
27Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
28 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Promovarea ZMI ca destinație de 
investiții în sectoarele cheie 
identificate 

Atragerea unor noi investiții în comuna Tomești, 
susținerea celor în curs de desfășurare și crearea de 
noi locuri de muncă 

        

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Realizare trotuar cu scara (Drumul Crucii) de pe 
Dealul Cierului, care sa puna in valoare Crucea: zona 
turistica de pelerinaj; 

225.733,63 1.000.000,00     

 

Comuna 
Tomești, 
Comuna 
Holboca 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Pista pentru biciclisti Tomeşti-Holboca pe DJ248D 132.900,00 588.747,00 2016-
2023 

POR 2014-
2020 
Axa6.1 

 Comuna 
Tomești 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Pista pentru biciclisti Tomeşti  str. Prof. Petru 
Olteanu-(DN28) DJ248D - (0,78 km)                                                                                                          
Pista pentru biciclisti Tomeşti-str.Mihail Cornea - 
(0,55km)                                    

83.700,00 370.791,00 2016-
2023 

POR 2014-
2020 
Axa6.1 



 Comuna 
Tomești 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Pista pentru biciclisti DN28 Iasi - Tomeşti  348.000,00 1.541.640,00 2024 - 
2030  Buget local 

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Realizare (construire) pista de biciclisti de la intrarea 
in Tomeşti pana la terminarea satului Chicerea, 
paralel cu DN28; 

225.733,63 1.000.000,00     

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Realizare (construire) pista de biciclisti de la intrarea 
in Tomeşti spre Tutora; 225.733,63 1.000.000,00     

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

 Realizare (construire) trotuar de la intrarea in 
Tomeşti spre Tutora; 225.733,63 1.000.000,00     

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Asfaltarea și pavarea aleilor și trotuarelor principale 
din cartierul de blocuri         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Asfaltarea și dalarea aleilor și trotuarelor din 
cartierul de blocuri         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Construirea de trotuare de-a lungul DN28 pentru 
accesul pietonal         

2.4. Sistem de transport public eficient şi atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Iaşi şi a zonei metropolitane 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea şi extinderea 
parcului auto, a materialului 
rulant şi a dotărilor aferente. 

Realizare transport public la nivel de Zona 
Metropolitana; #VALUE! cf. PMUD     



2.5. Gestiune eficientă a mobilităţii în vederea simplificării deplasărilor în Iaşi şi ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Amenajarea de parcaje 
rezidenţiale în principalele 
cartiere de locuinţe colective. 

Finalizarea acțiunii de demolare a garajelor și 
construire de parcări dalate         

 Comuna 
Tomeşti 

Amenajarea de parcaje 
rezidenţiale în principalele 
cartiere de locuinţe colective. 

Construirea, amenajarea și modernizarea parcărilor 
din cartierul de blocuri         

 Comuna 
Tomeşti 

Amenajarea de parcaje 
rezidenţiale în principalele 
cartiere de locuinţe colective. 

Realizare locuri de parcare si largire strazi in cartierul 
de blocuri         

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Sf.Nicolae în satul Vlădiceni;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Manastirii în satul Vlădiceni;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Dr.Troteanu in sat Vladiceni;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Coasta Morii in sat Chicerea;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Infiintarea unui drum alternativ Drumului National;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Ciresului in sat Chicerea;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Releu in sat Chicerea;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Alunisului in sat Chicerea;         



 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Sperantei in sat Chicerea;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Boca Toader  in sat Goruni;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Codrului in sat Goruni;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Pietruire drumuri satele componente Comunei 
Tomeşti;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Bradutului in sat Tomeşti;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Nucilor in sat Tomeşti;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare Soseaua Veche in sat Tomeşti;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Aleea Viilor in sat Tomeşti         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Asfaltare strada Vazduh in sat Tomeşti;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Refacerea drumurilor prin pietruire;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Întreținerea prin pietruire a drumurilor sătești;         

 Comuna 
Tomeşti 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Finalizarea lucrărilor de asfaltare a drumurilor 
comunale: DC33 – Tomeşti – GORUNI – 2,0km, DC31 
– Tomeşti – VLADICENI – 3,0km, DC44 – Tomeşti – 
CHICIREA – 4,0km 

        

 

Comuna 
Comarna, 
Comuna 
Tomești 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Reabilitare DC44: din DN28 - Chicerea - Comarna  1.300.900,00 5.762.987,00 2024-

2030 
Buget CJ 
Iasi 

 Comuna 
Tomești 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare strazi Tomeşti din DJ 248D 3.480.600,00 15.419.058,00 2024-

2030 Buget local  



 Comuna 
Tomești 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum comunal legatura rutiera Tomeşti 
- Goruni 1.377.700,00 6.103.211,00 2024-

2030 Buget local  

 Comuna 
Tomeşti 

Ameliorarea conectivităţii la 
nivelul comunelor prin 
construirea de traversări, poduri 
şi punţi suplimentare. 

Reabilitare/ construire (dupa caz) poduri si podete in 
satele comunei Tomeşti;         

 Comuna 
Tomeşti 

Ameliorarea conectivităţii la 
nivelul comunelor prin 
construirea de traversări, poduri 
şi punţi suplimentare. 

Construire pasaj subteran la nivel de cale ferata;         

 Comuna 
Tomeşti 

Ameliorarea conectivităţii la 
nivelul comunelor prin 
construirea de traversări, poduri 
şi punţi suplimentare. 

Atragerea de fonduri în vederea reabilitării și 
construirii de poduri și podețe conform proiectului 
tehnic întocmit de ISPIF; 

        

 Comuna 
Tomeşti 

Ameliorarea conectivităţii la 
nivelul comunelor prin 
construirea de traversări, poduri 
şi punţi suplimentare. 

Realizarea demersurilor pentru asfaltarea DJ248D și 
realizarea podului de „La Manole” conform studiului 
de fezabilitate întocmit; 

        

 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Amenajare parcuri de joaca în satele Vladiceni, Goruni, 
Chicerea, Tomeşti-sat, Dealul Doamnei si cartier Stefan cel Mare         



 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Realizarea de demersuri în vederea asigurării spațiului verde 
pentru locuitori cca. 26 mp/locuitor         

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Amenajarea spațiilor verzi din cartier prin plantarea de copaci, 
gard viu, tuia, întreținerea și reparația parcurilor de joacă și de 
odihnă 

        

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Tăierea copacilor care prezintă pericol pentru siguranța 
locuitorilor și aranjarea coronamentului la arbori și arbuști         

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Amenajarea spațiilor verzi din cartier prin plantarea de copaci, 
gard viu, tuia, întreținere și reparații parcurilor de joacă și de 
odihnă 

        

 Comuna 
Tomeşti 

Asigurarea siguranței în 
spațiul public 

Monitorizarea constantă a sistemului de supraveghere video a 
cartierului de blocuri în vederea diminuării acticvității 
infracționale 

        

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire gradinita in sat Tomeşti 451.467,27 2.000.000,00  2014-
2023   

 Comuna 
Tomeşti 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire cresa in Comuna Tomeşti 451.467,27 2.000.000,00     

570 Comuna 
Tomeşti 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Finalizare construcţie grădiniţă cu 12 săli de clasă în cartierul de 
blocuri         

602 Comuna 
Tomeşti 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Creşterea numărului de clase în şcolile din comuna Tomeşti     2016 - 
2020 

POR, 
Bugetul 
Local 



605 Comuna 
Tomeşti 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Reabilitare sala de sport si refacut acoperisul din incinta scolii 
D.D.Patrascanu         

606 Comuna 
Tomeşti 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Modernizare şi dotare şcoală cu ateliere      2016 - 
2020 

POR, 
Bugetul 
Local 

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Asigurarea de servicii 
sociale pentru persoanele 
vârstnice 

Construire “Clubul pensionarilor” in comuna Tomeşti 3.544.000,00 800.000,00     

 Comuna 
Tomeşti 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Sprijinirea activităților de asistență socială (abonamente 
gratuite persoanelor cu handicap, scutiri de impozit pentru 
anumite categorii defavorizate, ajutoare sociale, ajutoare de 
urgență pentru persoanele aflate în situații deosebite, ajutoare 
de deces) 

        

 Comuna 
Tomeşti 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Organizarea de excursii pentru elevi, studenți, pensionari și alte 
categorii defavorizate la mănăstiri și obicetive de cult din țară         

3.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Asigurarea serviciilor 
medicale de bază la nivel 
local 

Construire puncte (dispenesare medicale) în satele Vlădiceni, 
Goruni, Chicerea 677.200,90 3.000.000,00     

 



4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu Reabilitare biserica sat Vladiceni;         

 Comuna 
Tomeşti 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu Sprijin pentru recondiționarea bisericii din satul Vlădiceni         

 Comuna 
Tomeşti 

Crearea de noi elemente identitare 
în spaţiul metropolitan 

(2) Realizarea proiectului și construirea monumentului 
din intersecție – „Troiță și Sf. Gheorghe”         

 Comuna 
Tomeşti 

Crearea de noi elemente identitare 
în spaţiul metropolitan 

Realizarea unei statui cu Ștefan cel Mare și Sfânt și 
amplasarea în comună         

 Comuna 
Tomeşti 

Crearea de noi elemente identitare 
în spaţiul metropolitan Sprijin pentru construirea bisericii în cartierul de blocuri;         

 Comuna 
Tomeşti 

Crearea de noi elemente identitare 
în spaţiul metropolitan Sprijin pentru contruirea unei biserici în Tomești Deal         

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construire Casa de cultura sau camin cultural in comuna 
Tomeşti;      2024-

2030   

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construirea unui Amfiteatru         



 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construirea unei Case de Cultură la nivelul comunei și 
atragerea de fonduri         

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Organizarea „Zilelor comunei Tomești” și susținerea 
organizării „Zilelor D.D. Pătrășcanu” și a „Zilelor Școlii 
Chicerea” 

        

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Organizarea unor activități specifice pentru locuitorii 
comunei Tomești în perioada sărbătorilor de iarnă         

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Susținerea financiară a echipei de fotbal „CS TOMEȘTI” și 
efectuarea de demersuri pentru atragerea de sponsorizări 
în vederea susținerii sportivilor din comună 

        

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Finalizarea lucrărilor la baza sportivă din satul Chicerea;         

 Comuna 
Tomeşti 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Amenajare teren de sport in satele Vladiceni, Goruni si 
Tomeşti sat         

 Comuna 
Tomeşti 

Dezvoltarea altor dotări cu rol 
cultural-comunitar Extinderea cimitirului aferent cartierului Tomești         

 Comuna 
Tomeşti 

Dezvoltarea altor dotări cu rol 
cultural-comunitar Sprijin la Biserica Chicerea         

 Comuna 
Tomeşti 

Dezvoltarea altor dotări cu rol 
cultural-comunitar Achzitionare teren pentru infiintare cimitir in sat Tomeşti         

 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 



5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Tomeşti 

Reabilitare termică a 
clădirilor pentru 
reducerea 
consumului de 
energie electrică 

Reabilitare acoperisuri la toate blocurile din cartier;         

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Tomeşti 
Prevenția și 
combaterea riscurilor 
naturale 

Decolmatari canale de desecare si albiile raurilor din 
satele comunei Tomeşti         

5.3. Sistem metropolitan integrat de management al deșeurilor performant 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Tomeşti 

Dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deşeurilor 

Amenajare depozite de gunoi in satele Vladiceni, 
Goruni, Chicerea si Tomeşti sat         

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Tomeşti 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
de gaz şi termoficare 

Extindere de gaze natural in satele comunei Tomeşti;         



 Comuna Tomeşti 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
de gaz şi termoficare 

(12) Extindere rețea gaz metan în satele componente ale 
comunei (Chicerea, Goruni, Vlădiceni)         

 Comuna Tomeşti 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extindere retele electrice in zonele neacoperite din 
satele component comunei Tomeşti         

 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă în 
municipiul Iași: înlocuire conducte de aducțiune, 
înlocuire echipamente electro-mecanice STAP Chirița, 
STAP Moldova, stație de clorinare Bârnova, stație de 
clorinare Miroslava, stație de clorinare Osoi, înlocuire 
echipamente electromecanice stația de clorinare Dancu, 
reabilitare stații de pompare oraș Iași, reabilitare 
rezervoare oraș, stație de pompare nouă fir Z01h Lunca 
Cetățui, rezervor Picioru Lupul , rezervor Ciurea, 
rezervor Miroslava, rezervor Valea Adâncă și Horpaz, 
rezervor Osoi, înlocuire conducte AC și vechi în oraș, 
extindere rețea de distribuție 

        



 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de canalizare în 
municipiul Iași: extindere rețea de canalizare Miroslava, 
înființare SPAU Miroslava, înființare rețea canalizare în 
Balciu, reabilitare rețea de canalizare în Iași, extindere 
rețea de canalizare în Iași, înființare SPAU în Iași, 
reabilitare SPAU în Iași, reabilitare rețea de canalizare în 
Dancu, reabilitare rețea de canalizare în Rediu, 
extindere rețea de canalizare în Valea Lupuui. înființare 
SPAU în Valea Lupului, înființare rețea de canalizare în 
Valea Adâncă, Horpaz, Lunca Cetățuii, Dumbrava, 
Ciurea, Picioru Lupului, Hlincea, Visani, Cercu, Todirel, 
Pietrăria, Păun, Goruni, Șorogari, Rediu, Breazu, Osoi, 
înființare SPAU în Valea Adâncă, Horpaz, Lunca Cetățuii, 
Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, Todirel, Goruni, 
Șorogari, Rediu, Chicirea, Osoi și extindere rețea de 
canalizare în Chicirea 

        

 Comuna Tomeşti 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Extindere de apa si canalizare in satele comunei Tomeşti         

 Comuna Tomeşti 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Realizare reparare reteaua de apa la blocurile din cartier 
Stefan cel Mare         

 Comuna Tomeşti 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Extindere retea apa si canalizare, gaz metan pe platform 
COMTOM si CIP Tomeşti         

 Comuna Tomeşti 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

(15) Demersuri pentru atragerea de fonduri 
nerambursanile în vedera realizării rețelei de apă și 
canalizare a comunei Tomești în zonele neacoperite de 
proiectul inițial 

        



 Comuna Tomeşti 

Modernizarea şi 
extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

(1) Finalizarea rețelei de canalizare în toate satele 
comunei Tomești prin proiectul „Realizarea sistemului 
centralizat de canalizare pentru satele comunei Tomești, 
județul Iași” conform parteneriatului încheiat cu 
ARSACIS 

        

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Tomeşti 
Îmbunătăţirea 
calităţii cursurilor de 
apă 

(18) Decolmatarea cursurilor de apă, a șanțurilor și 
podețelor de pe raza comunei Tomești         

 Comuna Tomeşti   Decontaminare sit poluat istoric Tomeşti –Iasi  7.000.000,00   2023 

POIM –Axa prioritara 
4-Obiectiv specific 
4.3.-Reducerea 
suprafetelor poluate 
istoric in valoare 
estimate 

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 

estimată (euro) 
Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

ZMI - GAL Poiana 
Vlădicăi, Comuna 
Holboca, Comuna 
Tomești 

Construire structuri asociative și 
parteneriate pentru o 
administraţie publică 
performantă 

Înființare Grup de Acțiune Locală - GAL Poiana 
Vlădicăi 1.015.801,35 4.500.000,00 

48 luni 
2016 - 
2020 

PNDR 
2014-2020 

 Comuna Tomeşti 

Construire structuri asociative și 
parteneriate pentru o 
administraţie publică 
performantă 

Colaborarea cu Asociaţia Zona Metropolitană 
și GAL-ul Tomești-Holboca-Schitu Duca în 
vederea obţinerii de fonduri structurale și 
transfrontaliere 

        



 Comuna Tomeşti Construire/ modernizare/ 
reabilitare clădiri publice  Construire sediu primarie comuna Tomeşti 0,00       

 Comuna Tomeşti Construire/ modernizare/ 
reabilitare clădiri publice  

Înființarea unui Birou de Poliție Locală în 
Cartier Tomești         

 Comuna Tomeşti 
Creşterea gradului de 
conştientizare şi participare 
publică 

(10) Studierea legislației în vederea realizării 
reabilitării termice a blocurilor de locuin țe în 
colaborare cu asociațiile de proprietari 

        

 Comuna Tomeşti Elaborarea și implementarea de 
politici și strategii la nivel local 

Finalizare PUG Tomești (cadastru general și 
planuri parcelare)         

 Comuna Tomeşti Elaborarea și implementarea de 
politici și strategii la nivel local 

Rezolvarea problemelor de fond funciar : 
Delimitarea teritorial administrativă, 
întocmirea hărții cadastral e și cadastru 
general 

        

 Comuna Tomeşti Elaborarea și implementarea de 
politici și strategii la nivel local 

Definitivarea inventarierii terenurilor rămase 
libere pe raza comunei Tomești         

 Comuna Tomeşti Formarea personalului din 
administraţia publică 

Organizarea unor schimburi de experienţă 
între funcționarii primăriei și consiliului local 
cu alte instituții din țară și UE 

        

 Comuna Tomeşti Administrație publică inteligentă (4) Actualizarea site-ului Comunei Tomești;         

 Comuna Tomeşti Administrație publică inteligentă (6) Definitivarea registrului agricol în format 
electronic         

 Comuna Tomești 
Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

Achizitionare masina pompieri         

 Comuna Tomești 
Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

Construire remiza PSI         

 Comuna Tomeşti 
Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

Achiziționarea unei mașini de pompieri și 
dotarea ISU TOMEȘTI;         



 

ŢUŢORA 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 1.099.397,00 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  3.634.311,51 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Ţuţora are printre cele mai nefavorabile situaţii din ZMI, fiind caracterizată de îmbătrânire demografică accentuată29. Pe de altă 
parte, elevii reprezintă un procent mic din totalul populaţiei, numărul acestora fiind în continuă scădere fapt ce înseamnă că nici infrastructura şcolară nu este 
suprasolicitată.30 Prin urmare, proiectele sociale şi de servicii publice dedicate persoanelor vârstnice au întâietate, urmate de cele referitoare la dotările medicale. În 
acelaşi timp, se recomandă asocierea în proiecte de rezolvare a problemelor de îmbătrânire a populaţiei  cu UAT-urile învecinate aflate în aceeaşi situaţie: Schitu 
Duca, Prisăcani şi Comarna. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

În ceea ce priveşte mobilitatea urbană, prioritatea la nivel judeţean constă în modernizarea DJ 249 E. La nivel local prioritatea constă în modernizarea străzilor de 
interes local şi racordarea la reţeaua de transport public al ZMI. 

 

 

 

 

                                                             
29Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
30 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



 

1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Ţuţora 

Încurajarea consumului de produse locale/ din 
agricultura ecologică prin promovarea și 
creșterea accesului pe piață a producătorilor 
locali  

Amenajarea unui târg obor în satul Țuțora 451.467,27 2.000.000,00 2014-2023   

 Comuna 
Ţuţora 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a activităților 
agricole 

Sprijinirea organizării de cooperative ale 
producătorilor comunei pentru a beneficia 
de oportunitățile care decurg din aceasta 

45.146,73 200.000,00     

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Ţuţora 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Construire alei pietonale și de piste pentru 
bicicliști în satele Țuțora, Oprișeni, Chiperești 564.334,09 2.500.000,00     

2.4. Sistem de transport public eficient şi atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Iaşi şi a zonei metropolitane 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 



 Comuna 
Ţuţora 

Modernizarea şi extinderea 
parcului auto, a materialului rulant 
şi a dotărilor aferente. 

Achiziționarea de mijloace de transport public 
(inclusiv transportul elevilor din satele Țuțora, 
Oprișeni, Chiperești în municipiul Iași) 

1.128.668,17 5.000.000,00     

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Ţuţora 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Reabilitare/ modernizare infrastructură rutieră 
locală         

 Comuna 
Ţuţora 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizarea și reabilitarea drumurilor sătești în 
satele Țuțora, Oprișeni, Chiperești         

 Comuna 
Ţuţora 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizarea drumurilorde acces la exploatatiile 
agricole în satele Țuțora, Oprișeni, Chiperești         

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  

Localitat
e Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimat
ă 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Ţuţora 

Revitalizarea și 
extinderea sistemului 
de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Construirea unui parc de joacă pentru satul Chiperești         

 Comuna 
Ţuţora 

Revitalizarea și 
extinderea sistemului 
de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Construirea unui spațiu de recreere și/sau petrecere a 
timpului liber în satul Țuțora         

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  

Localita
te Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimat
ă 

Sursă de 
finanţare 



 Comuna 
Ţuţora 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ 
preuniversitar 

Construire Centru After-School 338.600,45 1.500.000,0
0     

 
Comun
a 
Ţuţora 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

Modernizare şi dotare şcoală cu ateliere      2016 - 
2020 

POR, Bugetul 
Local 

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  

Localita
te Direcţia de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimat
ă 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Ţuţora 

Asigurarea de spaţii 
locative pentru 
persoanele din 
categorii vulnerabile 

Construirea unei case sociale în localitatea Oprișeni 677.200,90 3.000.000,0
0 

 2024-
2030   

 

Comune
le 
Comarn
a, 
Ţuţora, 
Prisăcan
i 

Asigurarea de servicii 
sociale pentru 
persoanele vârstnice 

Proiect de îmbătrânire activă prin crearea unui centru 
multifuncţional ce va ajuta persoanele în vârstă să ducă o viaţă 
activă 

4.430.000,00 1.000.000,0
0 

2014 - 
2023 

POR, Bugetul 
local 

 Comuna 
Ţuţora 

Asigurarea de servicii 
sociale în comunitate 

Construirea unor spații sociale în satul Chiperești (fosta școala 
Chiperești) 112.866,82 500.000,00     

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 



4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Ţuţora 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi culturale 

Construirea unei săli de festivități în satul 
Țuțora         

 Comuna 
Ţuţora 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi de sport şi 
agrement 

Construirea unei baze sportive în satul Țuțora         

 Comuna 
Ţuţora 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi de sport şi 
agrement 

Construire teren de sport în aer liber 90.293,45 400.000,00 2016 - 
2020 

POR, 
Bugetul 
Local 

 Comuna 
Ţuţora 

Valorificarea şi promovarea moştenirii 
culturale 

Punerea în valoare a unor obiective istorice ( 
Postăvăria de la Chiperești, Cimitirul polonez 
de la Priza- Prut) 

        

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Ţuţora 
Înfiinţarea de facilităţi de 
producere a energiei 
alternative 

Dezvoltarea unui parc fotovoltaic adiacent Depozitului 
de gunoi de la Țuțora         

 Comuna Ţuţora 
Modernizarea sistemelor de 
iluminat public pentru 
reducerea consumului de 

Modernizarea sistemului de iluminat         



energie electrică 

 Comuna Ţuţora 

Reabilitare termică a 
clădirilor pentru reducerea 
consumului de energie 
electrică 

Reabilitarea instituțiilor publice ( Primărie, Dispensar, 
Poliție)         

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

Comuna Victoria, Holboca, 
Țuțora, Comarna, Prisăcani, 
Schitu Duca, Mogoșești, 
Valea Lupului, Lețcani, 
Rediu 

Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru comunele Victoria, 
Holboca, Țuțora, Comarna, Prisăcani, Schitu Duca, 
Mogoșești, Valea Lupului, Lețcani, Rediu, din Zona 
Metropolitană Iași 

        

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 

ZMI - Comuna Bîrnova, 
Comarna, Movileni, 
Prisăcani, Popricani, Schitu 
Duca, Țuțora,  Ungheni 

Modernizarea şi extinderea 
reţelelor de gaz şi 
termoficare 

Alimentarea cu gaze a comunelor Bîrnova, Comarna, 
Movileni, Prisăcani, Popricani, Schitu Duca, Țuțora, 
Ungheni 

     2014-
2023   

 Comuna Ţuţora 
Modernizarea şi extinderea 
reţelelor de gaz şi 
termoficare 

Alimentare cu gaz metan în satele Țuțora, Oprișeni, 
Chiperești         

 Comuna Ţuţora Modernizarea şi extinderea 
reţelelor electrice 

Extinderea rețelei de energie electrică de joasă 
tensiune și în zonele cu noi construcții de locuințe         

 Comuna Ţuţora Modernizarea şi extinderea 
reţelelor electrice Extindere rețele electrice în comuna Țuțora         

 Comuna Ţuţora Modernizarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi Realizarea sistemului de canalizare în toată comuna         



canalizare 

 

ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, 
Prisăcani, Schitu Duca, 
Țuțora 

Modernizarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Înființare sistem de canalizare în Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, Prisăcani, Schitu Duca, Țuțora: 
stații de epurare, stații de pompare ape uzate, rețele 
de canalizare 

    
2014-
2023   

 
ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, Țuțora 
și Schitu Duca 

Modernizarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi 
canalizare 

Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în 
Comuna Comarna, Movileni, Popricani, Țuțora și Schitu 
Duca: stații de clorinare, aducțiuni, stații de pompare, 
rezervoare de înmagazinare, rețea de distribuție, 
inclusiv hidranți și branșamente 

    
2014-
2023   

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Ţuţora 
Realizarea de perdele 
forestiere şi împăduriri în 
zonele degradate 

Înființarea de perdele forestiere de protecție pe 
lateralele drumurilor de interes local         

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 
Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Țuțora Administrație publică inteligentă 

Informatizarea serviciilor publice oferite cetățenilor 
(Registrul Agricol, Urbanism, Asistență Socială, Stare 
Civilă, Registratură, Informare cetățeni, Biblioteca, etc) 

        

 Comuna 
Ţuţora 

Asigurarea siguranței publice prin 
creșterea capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Centru pentru situații de urgență în satul Țuțora         



 Comuna 
Ţuţora 

Asigurarea siguranței publice prin 
creșterea capacității de răspuns în 
situații de urgență 

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciul 
voluntar pentru situații de urgență         

 



 

UNGHENI 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 1.574.211,04 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  8.959.533,86 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Ungheni  are o situaţie medie comparativ cu celelalte comune din ZMI, adică prezintă o uşoară tendinţă de îmbătrânire 
demografică31. Infrastructura şcolară nu este suprasolicitată, însă se remarcă lipsa dotării şcolilor cu ateliere şi laboratoare sau săli şi terenuri de sport32 Prin 
urmare, referitoare la dotările şcolare au întâietate. 

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

În ceea ce priveşte infrastructura de transport şi mobilitatea urbană prioritatea la nivel judeţean constă în reabilitarea DJ 249 iar la nivel local aceasta constă în 
modernizarea drumurilor de interes local. 

1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

                                                             
31Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
32 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



 Comuna 
Ungheni 

Promovarea ZMI ca destinație de 
investiții în sectoarele cheie 
identificate 

Sustinerea intreprinzatorilor straini care 
doresc sa investeasca in zona     5 ani Firme private 

 Comuna 
Ungheni 

Promovarea ZMI ca destinație de 
investiții în sectoarele cheie 
identificate 

Sustinerea intreprinzatorilor straini care 
doresc sa investeasca in zona     5 ani 

Buget local 
Programe de 
Finantare PNDR, POS-MEDIU, 
Guvernul României, UE, 
contribuții private 

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Îmbunătățirea accesului pe piața 
muncii 

Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea 
resurselor umane     4 ani Buget local 

Programe naționale, POS-DRU 

 Comuna 
Ungheni Dezvoltarea infrastructurii de 

sprijin pentru afaceri din 
comunele ZMI 

Crearea de structuri locale pentru 
afaceri, incubatoare de afaceri     3 ani 

Buget local 
Programe de 
Finantare PNDR, Guvernul 
României, UE, contribuții 
private 

 Comuna 
Ungheni 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile 
a activităților agricole 

Sustinerea infiintarii de asociatii a 
producatorilor comunei     3 ani Buget local 

Fonduri private ale fermierilor 

 Comuna 
Ungheni 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile 
a activităților agricole 

Optimizarea conditiilor pentru sprijinirea 
activitatilor rentabile in zootehnnie si 
agricultura 

    3 ani Buget local 
Programe naționale 

 Comuna 
Ungheni 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile 
a activităților agricole 

Oferirea de consultanta specializate 
pentru intreprinzatori agricoli     3 ani 

Buget local 
Programe de 
Finantare PNDR 

 Comuna 
Ungheni 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile 
a activităților agricole 

Sisteme de irigatii, amenajari hidro 
pentru agricultura și agrement         



 Comuna 
Ungheni 

Diversificarea activităților 
economice din mediul rural 

Valorificarea bunurilor si serviciilor 
generate de capitalul natural din zona     4 ani 

Buget local 
Programe de 
Finantare PNDR, POS-MEDIU, 
Guvernul României, UE, 
contribuții private 

 Comuna 
Ungheni 

Diversificarea activităților 
economice din mediul rural 

Incurajarea dezvoltarii serviciilor din 
sectorul privat     3 ani 

Buget local 
Programe de 
Finantare PNDR, Guvernul 
României, UE, contribuții 
private 

 Comuna 
Ungheni 

Diversificarea activităților 
economice din mediul rural 

Sprijinirea IMM în domeniul agricol și 
non agricol     3 ani 

Buget local 
Programe de Finantare PNDR, 
POS-CCE, Guvernul României, 
UE 

1.5. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Zona Metropolitană Iași (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, activități 
culturale și educaționale modernizate și reinterpretate) 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Diversificarea ofertei turistice și 
de agrement 

Sustinerea intreprinzatorilor în vederea 
creării de structuri agroturistice     5 ani Firme private 

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.5. Gestiune eficientă a mobilităţii în vederea simplificării deplasărilor în Iaşi şi ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Conturarea unei reţele de 
parcări de transfer (P&R). 

P+R local la Gara Ungheni 60,400.00 267,572.00 2016 - 2023 
POR 2014-2020 
Axa 4.1 



2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare prin asfaltare drumuri 
comunale DC 16 A și DC 16 B în Comuna 
Ungheni 

      Buget de stat și 
Fonduri europene 

 Comuna 
Ungheni 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare drumuri de exploataţie 
agricolă în comuna Ungheni 993.227,99 4.400.000,00 36 luni Buget de stat și 

Fonduri europene 

 Comuna 
Ungheni 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare drumuri sătești în comuna 
Ungheni 993.227,99 4.400.000,00 2014-2023 Buget de stat și 

Fonduri europene 

 Comuna 
Ungheni 

Modernizarea străzilor de 
interes local din comunele din 
ZMI. 

Modernizare si extinderea retelei de 
drumuri comunale     6 ani 

Buget local 
Programe naționale, 
fonduri structurale 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu 
rol comunitar 

Amenajarea unor parcuri comunale     3 ani 

Buget local 
Programe de 
Finantare PNDR, POS-
MEDIU, Guvernul 
României, UE, contribuții 
private 

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



(euro) 

 Comuna  
Ungheni 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Construire sală de sport pentru şcolile din 
comună 225.733,63 1.000.000,00 2014 - 

2020 POR, Bugetul Local 

 Comuna 
Ungheni 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Construcție centru after-school     5 ani Buget local 
Programe naționale, PNDR 

 Comuna 
Ungheni 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Reparații capitale , modernizare și 
sistematizare pe verticală la Școala 
Gimnazială din Satul Bosia, Comuna 
Ungheni 

474.040,63 2.100.000,00 2014 - 
2020 

Buget de stat și Fonduri 
europene și POR 

 Comuna 
Ungheni 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Modernizarea scolilor si gradinitelor din 
comuna, dezvoltare fond de carte 
biblioteca 

    6 ani 
Buget local 
Programe naționale, POS-
DRU 

 Comuna 
Ungheni 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Dezvoltare retea internet în cadrul 
bibliotecii     5 ani Buget local, 

ONG-uri, 

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Asigurarea de servicii sociale în 
comunitate 

Realizarea de programe de protecție 
socială     5 ani Buget local, 

ONG-uri, POS-DRU 

3.5. Procent redus de persoane dezavantajate prin integrarea pe piaţa muncii a capitalului uman din Municipiul Iași şi din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Integrarea persoanelor aflate în 
dificultate pe piaţa muncii 

Realizarea unei structuri de economie 
socială     5 ani Buget local, 

ONG-uri, POS-DRU 
 



4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Reparații capitale, modernizare și 
sistematizare pe verticală la Biserica Sfântul 
Nicolae din Satul Bosia, Comuna Ungheni 

451.467,27 2.000.000,00 36 luni Buget de stat și 
Fonduri europene 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construire Cămin Cultural în Comuna 
Ungheni 180.586,91 800.000,00 36 luni Buget de stat și 

Fonduri europene 

 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Sustinerea si promovarea 
evenimentelor locale     5 ani Buget local 

 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi culturale 

Construcție cămin cultural     5 ani 
Buget local 
Programe naționale, 
PNDR 

 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Modernizarea bazei sportive     6 ani Buget local 
Programe naționale, 

 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Promovare echipei de fotbal in liga a 3-a, 
Dezvoltarea echipelor de juniori     5 ani Buget local 

Sponsori 



 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Constructie sala de sport     5 ani Buget local 
Programe naționale 

 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Sustinerea si promovarea 
evenimentelor sportive locale     5 ani Buget local 

 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Înființarea unui club de Șah și sprijinirea 
sportului minții     5 ani Buget local 

 Comuna 
Ungheni 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Amenajare teren de sport cu gazon sintetic 
în Comuna Ungheni 90.293,45 400.000,00 36 luni 

Buget de stat, 
Fonduri europene și 
Buget local 

4.3. Elemente naturale integrate în circuitul metropolitan prin spații publice identitare și zone de agrement reprezentative  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Crearea de zone de agrement  şi 
loisir reprezentative 

Amenajarea pentru agrement a unor zone 
naturale: Plaja pe malul Prutului, Pescuit     6 ani 

Buget local 
Programe 
naționale, POS-
MEDIU 

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Ungheni Prevenția și 
combaterea riscurilor 

Realizarea unui stăvilar pe Râul Jijia regularizat și 
decolmatarea brațului vechi al Râului Jijia 993.227,99 4.400.000,00 2024-

2030 
Buget de stat și 
Fonduri europene 



naturale 

5.3. Sistem metropolitan integrat de management al deșeurilor performant 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Ungheni 

Dezvoltarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deşeurilor 

Realizarea unui 
sistem de colectare 
si depozitare selectivă a 
deseurilor 

    3 ani 

Buget local 
Programe de 
Finantare PNDR, 
POS-MEDIU, 
Guvernul României, 
UE, contribuții 
private 

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 

ZMI - Comuna Bîrnova, 
Comarna, Movileni, 
Prisăcani, Popricani, 
Schitu Duca, Țuțora,  
Ungheni 

Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
de gaz şi termoficare 

Alimentarea cu gaze a comunelor Bîrnova, 
Comarna, Movileni, Prisăcani, Popricani, Schitu 
Duca, Țuțora, Ungheni 

        

 

ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, 
Prisăcani, Schitu Duca, 
Țuțora 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Înființare sistem de canalizare în Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, Prisăcani, Schitu Duca, Țuțora: 
stații de epurare, stații de pompare ape uzate, 
rețele de canalizare 

    

 

ZMI, Comuna Comarna, 
Movileni, Popricani, 
Țuțora și Schitu Duca 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în 
Comuna Comarna, Movileni, Popricani, Țuțora și 
Schitu Duca: stații de clorinare, aducțiuni, stații de 
pompare, rezervoare de înmagazinare, rețea de 
distribuție, inclusiv hidranți și branșamente 

    



 Comuna Ungheni 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
de gaz şi termoficare 

Înființare rețea de gaz metan     5 ani 
Buget local 
Fonduri private ale 
fermierilor 

 Comuna Ungheni 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Extindere Rețea Canalizare în comuna Ungheni 993.227,99 4.400.000,00 36 luni Buget de stat și 
Fonduri europene 

 Comuna Ungheni 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Extinderea retelei de 
alimentare cu apa și a rețelei de canal     5 ani 

Buget local 
Programe naționale, 
fonduri structurale 

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  
Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu Valoarea 

estimată (euro) 
Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Ungheni 

Construire structuri asociative și parteneriate 
pentru o administraţie publică performantă 

Înfrățirea cu localități din Republica 
Moldova sau UE     4 ani 

Buget local 
Programe de 
Finantare UE 

 Comuna 
Ungheni 

Elaborarea și implementarea de politici și 
strategii la nivel local 

Realizarea de studii etnofolclorice, 
steagul comunei, monografia comunei     5 ani Buget local 

 



 

VALEA LUPULUI 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 2.614.174,74 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  4.321.100,90 Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Valea Lupului are printre cele mai favorabile situaţii din ZMI33. Deşi populaţia şcolară a manifestat o uşoară tendinţă de creştere, 
infrastructura şcolară nu solicitată la capacitatea maximă.Cu toate acestea, se remarcă lipsa unor dotări complementare educaţiei.34 Prin urmare, proiectele sociale 
şi de servicii publice nu au întâietate, însă este necesară completarea infrastructurii de învăţământ cu săli şi terenuri de sport, sau ateliere şcolare.  

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

În ceea ce priveşte mobilitatea urbană, la nivelul ZMI prioritatea constă în realizarea centurii de nord a Municipiului Iaşi care traversează comunele Valea Lupului şi 
Rediu. Pentru o mai bună legătură cu Municipiul Iaşi cât şi cu zona „Antibiotice” va fi nevoie de amenajarea unor piste de biciclete în lungul DN 24. Prioritatea la 
nivel local rămâne continuarea demersului de modernizare a străzilor de interes local. 

 

 

 

 

 
                                                             
33Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
34 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Valea Lupului 

Promovarea ZMI ca destinație 
de investiții în sectoarele 
cheie identificate 

Imbunatatirea gradului de competitivitate economica si 
promovarea potentialului investitional al comunei Valea 
Lupului, prin promovarea parteneriatelor de cooperare socio-
economica 

        

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Valea Lupului 

Diversificarea activităților 
economice din mediul rural 

Cresterea competitivitatii economice locale prin diversificarea 
portofoliului activitatilor economice cu activitati durabile de 
acvacultura, procesare si marketing a produselor piscicole; 

        

1.5. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Zona Metropolitană Iași (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, activități 
culturale și educaționale modernizate și reinterpretate) 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Valea Lupului 

Promovarea ZMI ca destinație 
turistică 

Promovarea traditiilor si obiceiurilor comunei Valea Lupului si 
valorificarea potentialului de creatie al comunei;         

 

 



2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Valea 
Lupului 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Pista pentru biciclisti Bratuleni -DN28 - 
Antibiotice 97.200,00 430.596,00 2014-2023 Buget local 

 Comuna Valea 
Lupului 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Amenajarea spatiilor destinate circulatiei 
pietonilor, biciclistilor si vehiculelor cu 
tractiune animala 

        

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Valea 
Lupului 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. Modernizare drumuri comunale         

 Comuna Valea 
Lupului 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Reabilitare albia raului Lupului si 
amenajarea de podete pentru traversarea 
acestuia  

        

 Comuna Valea 
Lupului 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

"Amenajare sens giratoriu in zona 
ANTIBIOTICE - pe E 583"         

 Comuna Valea 
Lupului 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Reabiltare, modernizare si extinderea 
infrastructurii rutiere din COMUNA VALEA 
LUPULUI; 

        

 
Comuna Valea 
Lupului, Comuna 
Rediu 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum legatura DN28 Valea 
Lupului - Rediu  1.657.900,00 7.344.497,00 2014-2023 

PNDR, MD-
CNI, CJ, buget 
local 



 Comuna Valea 
Lupului 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Reabilitare/modernizare strazi Valea 
Lupului 1.888.800,00 8.367.384,00 2024-2030 Buget local 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Valea Lupului 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Amenajarea  unor parcuri - spatii de joaca pentru 
copii in comuna         

 Comuna 
Valea Lupului 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Cresterea calitatii spatiilor publice verzi şi 
imbunatatirea infrastructurii de petrecere a tmpului 
liber 

        

 Comuna 
Valea Lupului 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Construirea si imbunatatirea calitativa si cantitativa 
a infrastructurii locurilor de joaca         

 Comuna 
Valea Lupului 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice cu rol 
comunitar 

Cresterea calitatii vietii locuitorilor comunei si 
imbunatatirea factorilor de mediu prin amenajarea 
de parcuri, gradini publice, zone verzi 

        

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Valea Lupului 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Modernizare şi dotare şcoală cu ateliere      2014 - 
2020 

POR, 
Bugetul 
Local 

 Comuna 
Valea Lupului 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru învăţământul 
preuniversitar 

Modernizare si dotare scoala         



 Comuna 
Valea Lupului 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru învăţământul 
preuniversitar 

Imbunatatirea accesului si cresterea calitatii 
serviciilor de referinta si informare, oferite de 
Biblioteca Comunala VALEA LUPULUI 

        

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Valea Lupului 

Asigurarea de spaţii locative 
pentru persoanele din categorii 
vulnerabile 

Construirea unui spatiu locativ social (centru social 
pentru batrani si familii cu risc social si economic)  677.200,90 3.000.000,00     

 Comuna 
Valea Lupului 

Asigurarea de spaţii locative 
pentru persoanele din categorii 
vulnerabile 

Crearea unor conditii de viata decente prin 
asigurarea accesului la locuinte si infrastructura         

 Comuna 
Valea Lupului 

Asigurarea de servicii sociale în 
comunitate Centrul social multifunctional VALEA LUPULUI         

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Valea Lupului 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi culturale Construire camin cultural      2024-2030   

 Comuna 
Valea Lupului 

Revitalizarea vieţii sociale metropolitane 
prin evenimente şi facilităţi de sport şi 
agrement 

Dezvoltarea si cresterea calitatii infrastructurii 
sportive din COMUNA VALEA LUPULUI – Sali de 
sport, terenuri de sport 

        



 Comuna 
Valea Lupului 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin evenimente şi 
facilităţi de sport şi agrement 

Zona de agrement dotata cu facilitati de recreere 
– divertisment – petrecere timp liber         

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Valea Lupului 

Modernizarea 
sistemelor de iluminat 
public pentru reducerea 
consumului de energie 
electrică 

Modernizare iluminat stradal cu LED         

 Comuna Valea Lupului 

Modernizarea 
sistemelor de iluminat 
public pentru reducerea 
consumului de energie 
electrică 

Implementarea solutiilor moderne de eficienta energetica a 
iluminatului public in COMUNA VALEA LUPULUI         

 Comuna Valea Lupului 

Modernizarea 
sistemelor de iluminat 
public pentru reducerea 
consumului de energie 
electrică 

Modernizare sistem de iluminat public         

 Comuna Valea Lupului 

Reabilitare termică a 
clădirilor pentru 
reducerea consumului 
de energie electrică 

Protejarea resurselor naturale si imbunatatirea performantelor 
energetice ale mediului construit prin reabilitarea termica a 
cladirilor si omplementarea tehnologiilor nepoluante si 
regenerabile de producere a energiei 

        



5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Valea Lupului Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale Stabilizare versanti          

1033 

Comuna Victoria, 
Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani, 
Schitu Duca, 
Mogoșești, Valea 
Lupului, Lețcani, Rediu 

Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru comunele Victoria, Holboca, 
Țuțora, Comarna, Prisăcani, Schitu Duca, Mogoșești, Valea 
Lupului, Lețcani, Rediu, din Zona Metropolitană Iași 

        

 Comuna Valea Lupului Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Realizarea de lucrari de imbunatatiri funciare pentru reducerea 
gradului de vulnerabilitate la alunecarile de teren si exces de 
umiditate si crearea premizelor dezvoltarii durabile a zonelor 
afectate 

        

5.3. Sistem metropolitan integrat de management al deșeurilor performant 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Valea Lupului 

Dezvoltarea unui sistem 
integrat de 
management al 
deşeurilor 

Conformarea activitatii privind colectarea, transportul si 
depozitarea deseurilor un COMUNA VALEA LUPULUI, prin 
implementarea unui sistem performant de management al 
deseurilor 

        

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Valea Lupului 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Extindere retea gaz metan in comuna         

 Comuna Valea Lupului Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de Extinderea retelei de alimentare cu gaz metan;         



gaz şi termoficare 

 Comuna Valea Lupului 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extindere retea electrica in comuna         

 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă în 
municipiul Iași: înlocuire conducte de aducțiune, înlocuire 
echipamente electro-mecanice STAP Chirița, STAP Moldova, 
stație de clorinare Bârnova, stație de clorinare Miroslava, stație 
de clorinare Osoi, înlocuire echipamente electromecanice stația 
de clorinare Dancu, reabilitare stații de pompare oraș Iași, 
reabilitare rezervoare oraș, stație de pompare nouă fir Z01h 
Lunca Cetățui, rezervor Picioru Lupul , rezervor Ciurea, rezervor 
Miroslava, rezervor Valea Adâncă și Horpaz, rezervor Osoi, 
înlocuire conducte AC și vechi în oraș, extindere rețea de 
distribuție 

        

 

Municipiul Iași și 
comunele Aroneanu, 
Holboca, Tomești, 
Bârnova, Ciurea, 
Miroslava, Valea 
Lupului și Rediu 

Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Reabilitare și extindere rețele de canalizare în municipiul Iași: 
extindere rețea de canalizare Miroslava, înființare SPAU 
Miroslava, înființare rețea canalizare în Balciu, reabilitare rețea 
de canalizare în Iași, extindere rețea de canalizare în Iași, 
înființare SPAU în Iași, reabilitare SPAU în Iași, reabilitare rețea 
de canalizare în Dancu, reabilitare rețea de canalizare în Rediu, 
extindere rețea de canalizare în Valea Lupuui. înființare SPAU în 
Valea Lupului, înființare rețea de canalizare în Valea Adâncă, 
Horpaz, Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, 
Hlincea, Visani, Cercu, Todirel, Pietrăria, Păun, Goruni, Șorogari, 
Rediu, Breazu, Osoi, înființare SPAU în Valea Adâncă, Horpaz, 
Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, Todirel, 
Goruni, Șorogari, Rediu, Chicirea, Osoi și extindere rețea de 
canalizare în Chicirea 

        



 Comuna Valea Lupului 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Gestionarea eficienta a apelor uzate in COMUNA VALEA 
LUPULUI         

 Comuna Valea Lupului 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
de apă şi canalizare 

Cresterea calitatii vietii si asigurarea accesului la rezervele de 
apa potabila prin extinderea retelei de distributie a apei in 
COMUNA VALEA LUPULUI 

        

 

6. IAŞI – POL DE EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE 

6.2. Educație preuniversitară performantă, care se remarcă la nivel naţional prin performanțele elevilor. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna Valea 
Lupului 

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii 
preuniversitare 

Modernizare si dotare 
scoala         

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 
Comuna  
Valea 
Lupului 

Construire/ modernizare/ 
reabilitare clădiri publice  

Diversificarea portofoliului si a calitatii serviciilor publice prin 
construirea si dotarea sediului Primariei COMUNEI VALEA 
LUPULUI 

        

 
Comuna  
Valea 
Lupului 

Construire/ modernizare/ 
reabilitare clădiri publice  

Diversificarea portofoliului si a calitatii serviciilor publice prin 
construirea si dotarea sediului Primariei COMUNEI VALEA 
LUPULUI 

        



 
Comuna  
Valea 
Lupului 

Formarea personalului din 
administraţia publică 

Cresterea capacitatii institutionale a administratiei publice locale 
si adaptarea acesteia la standardele Uniunii Europene prin 
cresterea competentelor personalului angajat 

        

 
Comuna  
Valea 
Lupului 

Formarea personalului din 
administraţia publică 

Cresterea capacitatii de interventie si management a serviciului 
de voluntariat si situatii de urgenta         

 
Comuna  
Valea 
Lupului 

Formarea personalului din 
administraţia publică 

Cresterea capacitatii administratiei publice locale de a asigura 
servicii sociale diversificate si de calitate, care sa raspunda 
nevoilor persoanelor aflate in dificultate 

        

 
Comuna  
Valea 
Lupului 

Administrație publică 
inteligentă 

Optimizarea gestiunii patrimoniului din COMUNA VALEA LUPULUI 
prin implementarea tehnologiei informatiei ca instrument de 
management si control urban si implementarea sistemelor 
informatizate de cadastru urban si gestiune teritoriala; 

        

 
Comuna  
Valea 
Lupului 

Administrație publică 
inteligentă 

Implementarea sistemului informatizat de gestiune, informare si 
plata electronica a impozitelor si taxelor locale;         

 
Comuna  
Valea 
Lupului 

Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciul public 
voluntar pentru situatii de urgenta Valea Lupului          

 
Comuna  
Valea 
Lupului 

Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

Cresterea sigurantei publice in COMUNA VALEA LUPULUI         

 



 

VICTORIA 
BUGET OPERAŢIONAL 2014-2023: 2.288.014,35 Euro 

BUGET ESTIMAT PROIECTE*:  117.217.665,470  Euro  

*Unele dintre proiectele primite nu au buget estimat deoarece sunt în stadiul de idee, calculul fiind făcut fără includerea acestora.  

Recomandările consultantului: Din punct de vedere al indicatorilor socio-demografici (creşterea populaţiei, rata de îmbătrânire demografică, raportul de 
dependenţă demografică), comuna Victoria nu prezintă o situaţie îngrijorătoare35. Pe de altă parte, elevii reprezintă un procent semnificativ din totalul populaţiei 
(cel mai mare din ZMI), numărul acestora fiind în creştere. Infrastructura şcolară, în schimb, este grav suprasolicitată, iar situaţia cadrelor didactice nu este mai 
bună.36 Totodată, Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate atrage atenţia asupra numărului mare de persoane care trăiesc în condiţii de sărăcie, capital uman 
subdezvoltat şi condiţii de locuire precare. Prin urmare, proiectele de educaţie şi servicii sociale dedicate tinerilor au întâietate, urmate de cele referitoare la 
economia socială.  

În ceea ce priveşte viaţa metropolitană, este recomandată activarea ZMI din "interior" (comunitate) spre "exterior" (turişti), prioritate având investiţiile locale 
(camine culturale, sali sport, etc.) care pot mobiliza comunitatea. Pe locul doi se află patrimoniul şi evenimentele turistice, care sunt relevante pentru întreg 
teritoriul metropolitan şi care pot aduce plusvaloare Zonei Metropolitane Iaşi  în legatură cu formarea unei identităţi turistice recunoscute la nivel regional şi 
naţional. 

În ceea ce priveşte infrastructura de transport prioritatea constă în întărirea legăturilor cu Muncipiul Iaşi (DC1 şi DJ 282G) şi între satele componente ale comunei 
(DJ 249 şi DC 16). 

 

 

 

 

                                                             
35Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.1. Profil Socio – Demografic. 
36 Pentru analiza detaliată, a se consulta capitolul II.3.6. Servicii Publice. 



1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE 

1.1. Bază economică solidă şi diversificată, dezvoltată partenerial şi coordonat prin sprijinirea domeniilor cheie identificate 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Victoria 

Îmbunătățirea dialogului şi 
parteneriatului cu mediul de afaceri 

Îmbunătățirea colaborării dintre 
mediul de afaceri și autoritățile 
publice locale  

        

1.3. Teritoriu metropolitan atractiv pentru investiții, ce sprijină mediul local de afaceri și încurajează relația de complementaritate între urban și rural  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Victoria 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Construirea unor piețe 
agroalimentare și a unor depozite 
pentru păstrarea materiei prime 
agricole 

677.200,90 3.000.000,00 2015 - 
2030   

 Comuna 
Victoria 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Construirea unei piețe 
agroalimentare și a unor depozite 
pentru păstrarea materiei prime 

1.489.841,99 6.600.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna 
Victoria 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Amenajarea unui târg obor în 
Localitatea Victoria 397.291,20 1.760.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna 
Victoria 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Construirea unei piețe 
agroalimentare și a unor depozite 
pentru păstrarea materiei prime 
agricole 

        



 Comuna 
Victoria 

Încurajarea consumului de produse 
locale/ din agricultura ecologică prin 
promovarea și creșterea accesului pe 
piață a producătorilor locali  

Amenajarea unui târg-obor în 
localitatea Victoria         

 Comuna 
Victoria 

Sprijinirea dezvoltării sustenabile a 
activităților agricole 

Sprijinirea organizării de asociații ale 
producătorilor comunei pentru a 
beneficia de oportunitățile care 
decurg din aceasta 

        

 Comuna 
Victoria 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor           

 Comuna 
Victoria 

Diversificarea activităților economice 
din mediul rural 

Înființarea asociației utilizatorilor de 
apă          

1.5. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Zona Metropolitană Iași (dotări de agrement relaxante, vacanțe active, activități 
culturale și educaționale modernizate și reinterpretate) 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Victoria Construirea de trasee și dotări turistice  

Restaurarea și punerea în valoare a 
rezervațiilor naturale (Teiva, 
Pădurea de stejari seculari Icușeni) 

        

 Comuna 
Victoria Construirea de trasee și dotări turistice  Realizarea unui traseu turistic către 

Monumentul Eroilor din satul Stânca         

 

2. IAȘI – PUNCT CONECTOR  

2.2. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2 

Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Victoria 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Construire punți pietonale pentru 
traversare râului Jijia     2015 - 

2030   

 Comuna 
Victoria 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Construire punți pietonale pentru 
traversarea Râului Jijia în satele 
Victoria, Luceni, Icușeni 

695.259,59 3.080.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna 
Victoria 

Modernizarea şi extinderea 
infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate în ZMI (pietonal şi 
velo) 

Construirea de alei pietonale și de 
piste pentru bicicliști 993.227,99 4.400.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

2.4. Sistem de transport public eficient şi atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Iaşi şi a zonei metropolitane 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Victoria 

Modernizarea şi extinderea parcului 
auto, a materialului rulant şi a 
dotărilor aferente. 

Achiziționarea de mijloace de 
transport public (inclusiv 
transportul elevilor) 

794.582,39 3.520.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

2.6. Sistem de infrastructură rutieră modernizat în proporţie de 70 % în ZMI 
Nr. 
crt.  Localizare Direcţia de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Victoria 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Reabilitare/ modernizare 
infrastructură rutieră locală      2015 - 

2030   

 Comuna 
Victoria 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor de interes local 1.489.841,99 6.600.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna 
Victoria 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum DC 1 Icușeni 
Vale - Icușeni Deal - Dorobanț 1.489.841,99 6.600.000,00 2014 - 

2023 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna 
Victoria 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizarea drumurilor de acces 
la exploatațiile agricole din satele 
componente ale comunei Victoria 

1.354.401,81 6.000.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 



 Comuna 
Victoria 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare strazi de interes local 
Comuna Victoria 638.300,00 2.827.669,00 2014-2023 Buget local 

 Comuna 
Victoria 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum comunal DC1 
Icuseni Vale - Dorobant 827.600,00 3.666.268,00 2016-2023 Buget local 

 Comuna 
Victoria 

Modernizarea străzilor de interes 
local din comunele din ZMI. 

Modernizare drum comunal DC 8B, 
Foisor Sculeni - Scoala Sendreni   1.594.400,00 7.063.192,00 2024-2030 Buget local 

 Comuna 
Victoria 

Ameliorarea conectivităţii la nivelul 
comunelor prin construirea de 
traversări, poduri şi punţi 
suplimentare. 

Construire de poduri rutiere pentru 
traversarea Râului Jijia în satele 
Victoria, Luceni, Icușeni 

993.227,99 4.400.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 

3. IAŞI - COMUNITATE PUTERNICĂ 

3.1. Calitate crescută a locuirii prin intervenții integrate de revitalizate urbană în zonele rezidenţiale din Zona Metropolitană Iaşi 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Construire spații recreere și/sau de petrecere 
a timpului liber în satele componente ale 
Comunei Victoria 

    2015 - 
2030   

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea și extinderea 
sistemului de spaţii publice 
cu rol comunitar 

Construirea de parcuri de joacă în satele  
componente ale comunei Victoria 496.614,00 2.200.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

3.2. Iașul are o infrastructură de educație preuniversitară care deservește toate zonele orașului şi ale teritoriului metropolitan. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Victoria 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Construire Centru After-School 225.733,63 1.000.000,00 2015 - 
2030   

 Comuna 
Victoria 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de 
învățământ preuniversitar 

Construire sală de sport pentru Liceul 
Tehnologic „Ionel Teodoreanu„         

 Comuna 
Victoria 

Extinderea şi dotarea 
infrastructurii de învățământ 
preuniversitar 

Construire și/sau modernizare grădinițe – 
sediu after school          

 Comuna 
Victoria 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Modernizarea unităților de învățământ din 
satele componente ale comunei Victoria 1.489.841,99 6.600.000,00 2014 - 

2023 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna 
Victoria 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

Construire și/sau modernizare grădinițe - 
Sediu after school 993.227,99 4.400.000,00 2014 - 

2023 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna 
Victoria 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru 
învăţământul preuniversitar 

  Modernizarea unităților de învățământ din 
satele componente ale Comunei Victoria          

3.3. Servicii de asistență socială diversificate și performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna 
Victoria 

Asigurarea de spaţii locative 
pentru persoanele din 
categorii vulnerabile 

Construirea unor spații locative sociale 
(centre sociale pentru bătrâni, familii aflate 
în situații de risc social și economic, tineri și 
copii aflați în situații de risc) 

993.227,99 4.400.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna 
Victoria 

Asigurarea de spaţii locative 
pentru persoanele din 
categorii vulnerabile 

Construirea unor spații locative sociale 
(centre sociale pentru bătrâni, familii aflate 
în situații de risc social și economic, tineri și 
copii aflați în situații de risc)  

        

3.5. Procent redus de persoane dezavantajate prin integrarea pe piaţa muncii a capitalului uman din Municipiul Iași şi din Zona Metropolitană Iași. 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoare 
estimată 
(euro) 

Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Victoria 

Integrarea persoanelor 
aflate în dificultate pe piaţa 
muncii 

Înființarea de întreprinderi sociale pentru a 
ajuta tinerii excluși social sau expuși riscului 
de excluziune socială să se integreze pe piața 
muncii 

 794.582,39 3.520.000 Lei 2014 - 
2023 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 

4. IAŞI - PATRIMONIU VIU 

4.1. Patrimoniu cultural – istoric construit revitalizat în Zona Metropolitană Iași 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Victoria 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Restaurarea și punerea în valoare a 
monumentelor istorice( Ex. Biserica 
Luceni) 

993.227,99 4.400.000,00 2014 - 2020 

Bugetul local, 
Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri 
europene, Alte 
surse 

 Comuna 
Victoria 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Construire și/sau modernizarea 
Lăcașelor de cult 1.986.455,98 8.800.000,00 2014 - 2020 

Bugetul local, 
Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri 
europene, Alte 
surse 

 Comuna 
Victoria 

Restaurarea și modernizarea 
clădirilor de patrimoniu 

Restaurarea și punerea în valoare a 
monumentelor istorice (ex. Biserica 
Luceni) 

        

 Comuna 
Victoria 

Crearea de noi elemente 
identitare în spaţiul 
metropolitan 

Construire și modernizarea lăcașelor de 
cult          

4.2. Viață metropolitană activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală şi de agrement adaptată preferințelor și specificului fiecărei categorii de public 

Nr. Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare estimată Valoare estimată Durată Sursă de 



crt.  (euro) (lei) estimată finanţare 

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi 
culturale 

Construirea unei săli de festivități în 
satul Victoria 677.200,90 3.000.000,00 2014 - 2020 

Bugetul local, 
Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri 
europene, Alte 
surse 

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi 
culturale 

Construire așezăminte culturale în 
satele componente ale Comunei 
Victoria 

1.986.455,98 8.800.000,00 2014 - 2020 

Bugetul local, 
Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri 
europene, Alte 
surse 

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi 
culturale 

Construire așezăminte culturale în 
satele componente ale Comunei 
Victoria 

        

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi 
culturale 

Construirea unei săli de festivități în 
satul Victoria         

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de 
sport şi agrement 

Construire baze sportive în satele 
coponente ale comunei Victoria 993.227,99 4.400.000,00 2014 - 2020 

Bugetul local, 
Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri 
europene, Alte 
surse 

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de 
sport şi agrement 

Amenajarea unui loc de agrement în 
satul Sculeni (Zona Cotul Vacii) 993.227,99 4.400.000,00 2014 - 2020 

Bugetul local, 
Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri 
europene, Alte 
surse 

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de 

Construire baze sportive în satele 
componente ale Comunei Victoria          



sport şi agrement 

 Comuna 
Victoria 

Revitalizarea vieţii sociale 
metropolitane prin 
evenimente şi facilităţi de 
sport şi agrement 

Amenajarea unui loc de agrement în 
satul Sculeni (zona Cotul Vacii)          

4.3. Elemente naturale integrate în circuitul metropolitan prin spații publice identitare și zone de agrement reprezentative  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare estimată 

(euro) 
 Valoare estimată 
(lei) 

Durată 
estimată 

Sursă de 
finanţare 

 Comuna 
Victoria 

Crearea de zone de 
agrement  şi loisir 
reprezentative 

Restaurarea și punerea în valoare a 
rezervațiilor naturale (Teiva, Pădurea 
de stejari) 

    2015 - 2030   

 

5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA 

5.1. Eficiență energetică crescută prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie   

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Victoria 
Înfiinţarea de facilităţi de 
producere a energiei 
alternative 

Dezvoltarea unui parc fotovoltaic     2015 - 
2030   

 Comuna Victoria 
Înfiinţarea de facilităţi de 
producere a energiei 
alternative 

Amenajarea unui sistem alternativ de 
producere a energiei electrice ( utilizarea 
eolienelor și a panourilor solare/ foto 
voltaice) 

9.932.279,91 44.000.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 



 Comuna Victoria 
Înfiinţarea de facilităţi de 
producere a energiei 
alternative 

Amenajarea unui sistem alternativ de 
producere a energiei electrice (utilizarea 
eolienelor și a panourilor 
solare/fotovoltaice)  

        

 Comuna Victoria 

Modernizarea sistemelor 
de iluminat public pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Extindere și modernizare iluminat public 993.227,99 4.400.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 

Modernizarea sistemelor 
de iluminat public pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Achiziționarea de utilaje și echipamente 
pentru funcționarea serviciului de 
iluminat public 

397.291,20 1.760.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 

Modernizarea sistemelor 
de iluminat public pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Reabilitarea și extinderea sistemului de 
iluminat public de pe raza comunei 
Victoria 

993.227,99 4.400.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 

Modernizarea sistemelor 
de iluminat public pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Extindere și modernizare iluminat public          

 Comuna Victoria 

Modernizarea sistemelor 
de iluminat public pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Achiziționarea de utilaje și echipamente 
pentru funcționarea Serviciului de 
Iluminat Public  

        

 Comuna Victoria 

Modernizarea sistemelor 
de iluminat public pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Reabilitarea și extinderea Sistemului de 
Iluminat Public de pe raza comunei 
Victoria  

        

 Comuna Victoria 

Reabilitare termică a 
clădirilor pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Reabilitarea instituțiilor publice 
(Primărie, Dispensar, uman, Poliție)     2015 - 

2030   



 Comuna Victoria 

Reabilitare termică a 
clădirilor pentru 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Construirea și/sau reabilitarea 
(modernizarea) instituții Publice 
(primărie, dispensar uman, poliție) 

1.489.841,99 6.600.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 

Reabilitarea sistemelor 
edilitare în vederea 
reducerii consumului şi a 
poluării 

Modernizarea sistemelor de încălzire din 
instituțiile publice (primărie, școli, 
poliție, etc) 

993.227,99 4.400.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

5.2. Prevenție și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Victoria Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Împădurirea zonelor degradabile, 
versanți, cursuri de apă     2015 - 

2030   

 Comuna Victoria Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale Construire stăvilar pe râul Jijia 993.227,99 4.400.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Împădurirea zonelor degradabile, 
versanți, cursuri de apă și zone care nu se 
pretează pentru înființarea de culturi 

1.986.455,98 8.800.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 

Comuna Victoria, 
Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani, 
Schitu Duca, Mogoșești, 
Valea Lupului, Lețcani, 
Rediu 

Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale 

Realizarea Hărților de risc pentru 
comunele Victoria, Holboca, Țuțora, 
Comarna, Prisăcani, Schitu Duca, 
Mogoșești, Valea Lupului, Lețcani, Rediu, 
din Zona Metropolitană Iași 

        



 Comuna Victoria Prevenția și combaterea 
riscurilor naturale Construire stăvilar pe Râul Jijia         

5.4. Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și gaze reabilitat și extins în toate zonele construite și cele prognozate a se extinde în următorii 10 ani  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Alimentare cu gaz metan     2015 - 
2030   

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Aducțiune gaz metan 2.979.683,97 13.200.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Modernizarea sistemelor de încălzire din 
instituțiile publice     2015 - 

2030   

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Modernizarea sistemelor de încalzire din 
instituţiile publice (primărie, şcoli, poliţie 
etc.)  

        

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor de 
gaz şi termoficare 

Aducțiune gaz metan          

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extinderea rețelei de energie electrică de 
joasă tensiune și în zonele cu noi 
construcții de locuințe 

993.227,99 4.400.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extindere rețea de energie electrică de 
joasă tensiune și în zonele cu noi 
construcții de prime agricole 

    2015 - 
2030   

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea reţelelor 
electrice 

Extinderea rețelei de energie electrică de 
joasă tensiune și în zonele cu noi 
construcții de locuințe 

        



 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Reabilitarea sistemului de irigații     2015 - 
2030   

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extindere alimentară cu apă potabilă în 
satele componente     2015 - 

2030   

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extindere rețea canalizare     2015 - 
2030   

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extindere alimentare cu apă potabilă în 
satele componente ale comunei Victoria 
și executarea de racorduri până la limita 
proprietăților 

993.227,99 4.400.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extindere rețea de canalizare și executare 
de racorduri până la limita proprietăților 993.227,99 4.400.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Reabilitarea sistemului de irigații 2.979.683,97 13.200.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extindere alimentare cu apă potabilă în 
satele componente ale comunei Victoria 
și executarea de racorduri până la limita 
proprietăților  

        

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Extindere rețea de canalizare și executare 
de racorduri până la limita proprietăților         

 Comuna Victoria 
Modernizarea şi 
extinderea sistemelor de 
apă şi canalizare 

Reabilitarea sistemului de irigații          

5.5. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia 



Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna Victoria Îmbunătăţirea calităţii 
cursurilor de apă 

Curățare igienizare curs de apă Jijia 
Veche 1.986.455,98 8.800.000,00 2014 - 

2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria Îmbunătăţirea calităţii 
cursurilor de apă Curățare igienizare curs apă Jijia Veche         

 Comuna Victoria 
Realizarea de perdele 
forestiere şi împăduriri în 
zonele degradate 

Înființarea de perdele forestiere de 
protecție pe lateralele drumurilor de 
interes local 

    2015 - 
2030   

 Comuna Victoria 
Realizarea de perdele 
forestiere şi împăduriri în 
zonele degradate 

Înființarea de perdele forestiere de 
protecție pe lateralele drumurilor de 
interes local 

993.227,99 4.400.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, 
Fonduri europene, Alte 
surse 

 Comuna Victoria 
Realizarea de perdele 
forestiere şi împăduriri în 
zonele degradate 

Înființarea de perdele forestiere de 
protecție pe lateralele drumurilor de 
interes local  

        

 Comuna Victoria 
Realizarea de perdele 
forestiere şi împăduriri în 
zonele degradate 

Împădurirea zonelor degradabile, 
versanți, cursuri de apă și zone care nu se 
pretează pentru înființarea de culturi 

        

 

6. IAŞI – POL DE EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE 

6.3. Iaşul este un pol regional de învăţământ tehnic şi profesional, care oferă posibilitatea specializării şi atingerii performanţelor tehnice printr-o infrastructură 
modernă, dotări tehnologice inovatoare şi dialog cu mediul de afaceri 

Nr. 
crt.  Localitate Direcţie de acţiune Titlu Valoare 

estimată (euro) 
 Valoare 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 



 Comuna 
Victoria 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii pentru învăţământul 
profesional și tehnic  

Construire sală de sport 
pentru liceul Tehnologic Ionel 
Teodoreanu 

1.489.841,99 6.600.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 

8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN 

Capacitate administrativă crescută  

Nr. 
crt.  Localitate Direcţia de acţiune Titlu 

Valoarea 
estimată 
(euro) 

Valoarea 
estimată (lei) 

Durată 
estimată Sursă de finanţare 

 Comuna  
Victoria 

Construire/ modernizare/ 
reabilitare clădiri publice  

Construirea și/sau reabilitarea (modernizarea) 
instituții publice (Primărie, Dispensar uman, 
Poliție) 

        

 Comuna 
Victoria 

Administrație publică 
inteligentă 

Informatizarea serviciilor publice oferite 
cetățenilor (Registrul Agricol, Urbanism, 
Asistență socială, Stare civilă, Registratură, 
Informare cetățeni, Bibliotecă, etc) 

496.614,00 2.200.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna  
Victoria 

Administrație publică 
inteligentă 

Informatizarea serviciilor publice oferite 
cetățenilor (registrul agricol, urbanism, 
asistență socială, stare civilă, registratură, 
informare publică, bibliotecă etc.) 

        

 Comuna 
Victoria 

Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

Centru pentru situații de urgență 451.467,27 2.000.000,00 2015 - 
2030   

 Comuna 
Victoria 

Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

Achiziționarea de utilaje și echipamente 
pentru serviciul public voluntar pentru situații 
de urgență Victoria 

993.227,99 4.400.000,00 2014 - 
2020 

Bugetul local, Fonduri 
guvernamentale, Fonduri 
europene, Alte surse 

 Comuna  
Victoria 

Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 
răspuns în situații de urgență 

 Achiziționarea de utilaje și echipamente 
pentru Serviciul Public Voluntar pentru Situații 
de Urgență Victoria 

        

 Comuna  
Victoria 

Asigurarea siguranței publice 
prin creșterea capacității de 

Construirea de clădiri – garaje – spații 
necesare pentru Serviciul Voluntar pentru         



răspuns în situații de urgență Situații de Urgență Victoria 

 

Observatii: 

1. Comuna Ciurea nu are proiecte pentru obiectivul 3 – Comunitate Puternică,  insa ar finecesare intervenţii de estindere a infrastructurii de învăţământ deoarece aceasta 
este suprasolicitată. 

  
2. Comunele Tomeşti, Schitu Duca şi Holboca au nevoie de proiecte de economie socială (Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate aici traieşte un număr mare de 

populaţie dezavantajată). În portofoliul de proiecte transmis de acestea nu este menţionat nimic de economie socială. Recomandarea consultantului este fie ca acestea să 
se asocieze între ele pentru un astfel de proiect care ar trebui trecut în centralizator, fie să se partenerieze cu UAT Ungheni care, desi nu reiese din analiză ca ar avea 
nevoie, are trecut în portofoliu un proiect de economie socială. In acest caz, acesta ar trebui trecut prioritar în portofoliul comunei Ungheni cu această menţiune. 
 

3. Comuna Movileni are nevoie de proiecte de economie socială (Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate aici traieşte un număr mare de populaţie dezavantajată). În 
portofoliul de proiecte transmis de aceasta, nu este menţionat nimic de economie socială. Recomandarea consultantului este ca aceasta să se partenerieze cu UAT Rediu 
care, desi nu reiese din analiză ca ar avea nevoie, are trecut în portofoliu un proiect de economie socială. In acest caz, acesta ar trebui trecut prioritar în portofoliul 
comunei Rediu cu această menţiune.  

4. În lista de proiecte apare „AXA 3 - Reabilitare DJ 248B intre DJ282 si DN24-DN24C - Zona Metropolitana” care este inclus în Masterplanul pentru Drumuri Judeţene şi 
Comunale al Judeţului Iaşi. Deşi trece prin mai multe comune din ZMI, el nu apare în listele de proiecte ale acestora, este listat doar la comuna Miroslava. 

5. Doar o câteva comune au listate proiecte care prevăd amenajarea unor staţii de transport public iar PMUD (datorită lipsei de date) nu menţionează modul în care se 
extinde liniile de transport public din Iaşi către ZMI. În acest sens va fi nevoie de un studiu de fezabilitate mai amplu care să aibă în vedere cât de mult este fezabil din 
punct de vedere economic să se extindă reţeaua de transport public metropolitan şi cum se acorează ea cu transportul public judeţean. În lipsa unui asemenea studiu am 
putut considera fezabilă extinderea liniilor de transport public doar către aşezările limitrofe. În ceea ce priveşte amenajarea staţiilor de transport public, acesta ar trebui să 
fie un program la nivelul ZMI (corelare cu sistemul de e-ticketing şi orarul în timp real vizibil pe afişaje digitale). 

6. Se resimte nevoia de a completa reţeaua velo la nivel metropolitan fie cu noi piste şi benzi velo, fie cu trasee de cicloturism către principalele destinaţii de agrement sau 
obiective turistice. Conform PMUD, doar comunele Holboca, Ţuţora şi Tomeşti vor beneficia de infrastructură velo, iar comuna Leţcani are incluse proiecte piste pentru 
bicicleţa de interes local, conexiuni scurte, secundare. 


