SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Portofoliul de Proiecte (Acțiuni):
I.

Acțiuni noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE”:

Nr.

Titlul acțiunii

1.

Implementarea unui
program multianual
de consolidare a
clădirilor din centrul
istoric aflate în
proprietate privată

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.1. Sprijinirea
proprietarilor privați
pentru realizarea de
investiții în clădirile
din centrul istoric

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale
Iașiului

Descrierea acțiunii
Acțiune prevede următoarele intervenții:
1. Înființarea de către Primărie a unui ONG cu
focus pe domeniul protejării patrimoniului
construit, care să includă o echipă de experți cu
specializare în domeniile: achiziții publice,
comunicare, tehnic, secretariat și coordonare.
2. Elaborarea de către Primărie a unui studiu al
fațadelor din centrul istoric cu inventarierea
tuturor fațadelor din centrul vechi, cu fișe
individuale pentru fiecare clădire și cu propuneri
clare de intervenție pentru aceste clădiri. Acest
studiu oferă baza pentru intervențiile ulterioare.
3. Clasificarea clădirilor din centru istoric în două
categorii -clădiri monument istoric și clădiri care
nu sunt monument istoric – inclusiv întocmirea
documentației de clasificare pentru unele imobile
cu valoare arhitecturală ridicată.
4. Elaborarea și aprobarea prin HCL a unui
Regulament Local de Întreținere a Fațadelor ce
permite Poliției Locale să dea avertismente
pentru întreținerea acestora și, ulterior, amenzi
proprietarilor care nu se conformează.
5. Acordarea, în baza unei HCL, de facilități
fiscale pentru lucrările de reabilitare. Pentru cei
care întreprind aceste lucrări din proprie inițiativă
și pe propriile cheltuieli, Primăria poate oferi
scutiri de la impozitul pe proprietate timp de 5
ani. Pentru cei ce doresc să reabiliteze aceste
clădiri, dar nu au finanțarea necesară, Primăria
poate
oferi
proprietarilor
împrumuturi
rambursabile pe 5 ani, fără dobândă. În plus,
aceasta poate oferi granturi de până 20% din

Buget
ul
estima
tiv
(Euro)
5,000,
000

Surse
de
finanțare
Bugetul
local

Responsabil /
Parteneri
Primăria
Iași în
parteneriat
cu
Proprietarii
individuali
și
Consultanți

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023
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Nr.

2

Titlul acțiunii

Derularea unui
program multianual
pentru
implementarea
dosarului de
candidatură al
municipiului Iași la
statutul de Capitală
Europeană a
Culturii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.4. Dezvoltarea

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

valoarea intervenției pentru elaborarea proiectului
tehnic și dirigenția de șantier. Alte facilități pot
include obținerea rapidă a autorizației de
construcție și scutirea de la plata impozitelor pe
proprietate pentru 5 ani.
6. Adoptarea în Consiliul Local a supraimpozitării
imobilelor din centrul istoric care nu sunt
monument istoric și care nu au fațadele
reabilitate, în baza Legii 153/2011.
7. Înștiințarea de către Primărie a tuturor
proprietarilor de monumente că trebuie să își
reabiliteze clădirile conform prevederilor Legii
422/2001, după un proiect tehnic întocmit de un
arhitect acreditat.
8. Înștiințarea de către Primărie a tuturor
proprietarilor de clădiri care nu sunt monument
istoric că trebuie să intervină asupra fațadelor. În
termen de 2-3 luni, aceștia trebuie să răspundă
dacă pot să facă aceste intervenții singuri sau
dacă au nevoie de ajutor de la Primărie. Cei care
nu își permit să facă aceste intervenții primesc un
împrumut de la Primărie, ce trebuie rambursat în
5 ani. Cei care nu pot să plătească această sumă
înapoi Primăriei se pot găsi în situația de a fi
executați silit, conform prevederilor Legii
153/2011.
Deficitul de dotări Acțiunea prevede valorificarea dosarului de
cu rol cultural și candidatură al municipiului Iași la statutul de
bugetul redus al Capitală Culturală Europeană în anul 2021
finanțărilor
(disponibil
aici:
nerambursabile http://www.capitalaculturala2021.ro/Files/dosare/i
acordate
asi/Iasi%202021%20sectorului ONG %20Formular%20Aplicare%20RO.pdf
), sub
forma următoarelor intervenții:
1) Înființarea unei structuri de tip nonguvernamental, din care să facă parte
administrația locală (Primărie, CJ), ONG-uri din

Buget
ul
estima
tiv
(Euro)

2,500,
000

Surse
de
finanțare

Bugetul
local al
Primărie
i Iași
Cotizațiil
e
membril
or
Sponsor
izări

Responsabil /
Parteneri

Primăria
Iași
CJ Iași
Instituții
culturale
ONG-uri
Universități

Calendar
indicativ
de
implementare

2018-2021

SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

de noi dotări cu rol
cultural-comunitar și
creșterea finanțărilor
nerambursabile
acordate sectorului
ONG

3.

Subvenționarea
activităților culturale
derulate de sectorul
ONG

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.4. Dezvoltarea
de noi dotări cu rol
cultural-comunitar și
creșterea finanțărilor
nerambursabile
acordate sectorului
ONG

Descrierea acțiunii

Buget
ul
estima
tiv
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

domeniul cultural, economic, turistic, instituții
publice de cultură (muzee, teatru, filarmonică),
universități – valorificând experiența anterioară a
Asociației fondate pentru depunerea candidaturii
la statutul de Capitală Europeană a Culturii;
2) Revizuirea, pe o bază participativă, a dosarului
de candidatură la statului de Capitală Culturală
Europeană, replanificarea acțiunilor fezabile și
elaborarea unui Program Cultural multianual,
care să fie implementat de noua structură
formată;
3) Implementarea de către noua structură, care
va avea personal propriu de specialitate, a
Programului Cultural multi-anual, pe baza
fondurilor publice (cotizațiile membrilor, finanțările
nerambursabile solicitate de la Primărie și CJ
Iași, sponsorizări, fonduri de la bugetul de stat,
fonduri europene.
Deficitul de dotări
cu rol cultural și
bugetul redus al
finanțărilor
nerambursabile
acordate
sectorului ONG

Acțiunea prevede suplimentarea financiară a
programului de finanțare nerambursabilă de către
municipalitate și CJ Iași a proiectelor derulate de
organizații non-profit de interes general în
domeniul cultural, în baza Legii nr. 350/2005.
Alocarea fondurilor se va face competitiv, pe
baza unei cereri de finanțare evaluate de o
comisie de specialitate. Vor avea acces la
finanțare atât proiecte noi (se recomandă
organizarea unor evenimente-magnet, care să se
identifice cu orașul, de ex. festivaluri), cât și
proiecte deja inițiate la nivel local (de ex.
AfterHills, Hubrica, TramClub – revitalizarea
estetică a mijloacelor de transport în comun etc.).

5,000,
000

Bugetul
local și
județea
n

Primăria
Iași
CJ Iași

2019-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

4.

Elaborarea
strategiei de brand
de oraș și
implementarea unor
măsuri de susținere
și promovare
eficientă a acestuia
pe plan intern și
extern

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O. 2. Dezvoltarea
unei economii
competitive la nivel
național, cu o
identitate distinctă,
susținută de
domeniile –
economice-cheie
consolidate și de
activități emergente/
noi, inovatoare

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
Prezența modestă
a ofertei locale în
mediul online și la
târguri și expoziții
de profil

Acțiunea vizează elaborarea unui manual de
branding local, precum și a unei strategii de
promovare a acestuia pe plan intern și extern,
inclusiv implementarea unor acțiuni-pilot în acest
sens (filme de prezentare, ghiduri/broșuri virtuale
și în format tipărit, standuri la târgurile interne și
internaționale de turism, promovare prin social
media, organizarea de vizite de documentare
pentru bloggerii din domeniul turistic\ etc.).
Fiecare dintre sub-activitățile sus-menționate ar
putea fi atribuite unor organizații cu expertiză pe
diferitele nișe de piață (branding, participare la
târguri și expoziții, social media etc.)

Axarea ofertei și
promovării
turistice pe
obiectivele
religioase

Acțiunea vizează înființarea unei organizații de
management și marketing al destinației la nivel
municipal / metropolitan / județean, la momentul
stabilirii cadrului juridic de funcționare al acestora
la nivel național, proces aflat în curs de
desfășurare.

M.2.2. Asigurarea
prezenței ofertei
locale în mediul
online și la târguri și
expoziții de profil
5.

Înființarea unei
organizații de
management /
marketing al
destinației

O. 2. Dezvoltarea
unei economii
competitive la nivel
național, cu o
identitate distinctă,
susținută de
domeniile –
economice-cheie
consolidate și de
activități emergente/
noi, inovatoare
M.2.2. Asigurarea
prezenței ofertei
locale în mediul
online și la târguri și
expoziții de profil

Descrierea acțiunii

Buget
ul
estima
tiv
(Euro)
500.00
0

1,000,
000

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Bugetul
local

Primăria
Municipiulu
i Iași

Bugetul
local
Alte
fonduri

Primăria
Mun. Iași în
parteneriat
cu alți
actori
relevanți

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2020

2020-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

6.

Promovarea de
proiecte de
cooperare teritorială
europeană în
domeniul
patrimoniului,
culturii și turismului

7.

8.

Organizarea de
schimburi de bune
practici cu
administrațiile
locale din România
pe teme legate de
patrimoniu, cultură
și turism

Implementarea unei
platforme de
inovare civică

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.4. Promovarea
cooperării teritoriale
si rezolvarea unor
probleme de interes
comun prin crearea
și dezvoltarea de
structuri parteneriale
la nivel național și
internațional
M.4.1. Dezvoltarea
unui cadru organizat
pentru schimbul de
bune practici și
experiențe
O.4. Promovarea
cooperării teritoriale
si rezolvarea unor
probleme de interes
comun prin crearea
și dezvoltarea de
structuri parteneriale
la nivel național și
internațional
M.4.1. Dezvoltarea
unui cadru organizat
pentru schimbul de
bune practici și
experiențe
O.5. Creșterea
capacității
administrative și
performanță în
managementul
urban

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Lipsa unui cadru
organizat pentru
schimbul de bune
practici și
experiențe

Acțiunea prevede derularea de proiecte de
cooperare teritorială în domeniile relevante
pentru proiectul SHARE (patrimoniu, cultură,
turism, SMART CITY etc.), în parteneriat cu
municipalități din alte state europene

Lipsa unui cadru
organizat pentru
schimbul de bune
practici și
experiențe

Acțiunea presupune organizarea de vizite de
studiu și schimb de bune practici cu alte
municipalități din România care au înregistrat
performanțe notabile în domeniile vizate de
proiectul SHARE (de ex. regenerarea centrelor
istorice, branding, programe culturale, SMART
CITY etc.). Acțiunea va include și organizarea în
municipiu a unei conferințe regionale de bune
practici, în conformitate cu metoda ”Campionilor”,
bună practică preluată de la partenerul
SVILUPPUMBRIA (Italia).

Resursele limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale) ale
administrației
locale

Acțiunea implică conceperea și implementarea
unei platforme de consultare publică și
creativitate civică, care să identifice potențialele
soluții la problemele comunității. Aceasta ar
putea fi gestionată fie direct de municipalitate, fie
de organizații ale societății civile locale sau chiar
universități. Această platformă ar presupune atât

Buget
ul
estima
tiv
(Euro)
500,00
0

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

PCT
RO-MD
20142020
URBAC
T
SEE

Primăria
Iași
Universități

100,00
0

Bugetul
local

Primăria
Iași
AMR

2018-2019

200,00
0

Bugetul
local
Sponsor
izări

Primăria
Iași
ONG-uri
Universități

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

M.5.1. Antrenarea de
noi resurse interne și
externe pentru
gestionarea
problemelor
comunității

9.

Implementarea
conceptului de
bugetare
participativă

O.5. Creșterea
capacității
administrative și
performanță în
managementul
urban

Resursele limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale) ale
administrației
locale

M.5.1. Antrenarea de
noi resurse interne și
externe pentru
gestionarea
problemelor
comunității

10.

Organizarea de
concursuri de soluții
pentru proiectele
majore de
regenerare urbană

O.5. Creșterea
capacității
administrative și
performanță în
managementul
urban

Resursele limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale) ale
administrației
locale

Descrierea acțiunii

o serie de întâlniri tematice (de ex. consolidarea
clădirilor de patrimoniu, regimul parcărilor,
amenajarea de noi spații verzi, reducerea
birocrației, atragerea de investiții etc.) organizate
periodic (de preferință lunar, într-un cadru
neutru), la care să participe toți actorii relevanți
de la nivel local, cât și o platformă virtuală, unde
toți cetățenii să-și exprime punctul de vedere, să
răspundă la chestionare de consultare publică,
să vină cu soluții la anumite probleme concrete.
Acțiunea prevede implementarea unui programpilot de bugetare participativă locală pentru
proiecte comunitare la scară mica, propuse direct
de către membrii comunității. Aceasta implică
dezvoltarea unei aplicații WEB de profil,
organizarea unei campanii de colectare a
propunerilor concrete de proiecte, trierea
acestora de către o echipă de specialiști
sectoriali pe baza criteriilor din regulamentul
competiției, votarea publică pe platformă a
propunerilor fezabile și finanțarea implementării
acestora de către municipalitate, în cadrul liniilor
bugetare corespunzătoare (caz în care
implementarea revine exclusiv autorităților
locale). O altă opțiune este cea de punere la
dispoziția
cetățenilor
a
unui
fond
de
microfinanțare pentru propunerile de proiecte,
care să poată fi accesate de către asociațiile de
proprietari / cetățeni / ONG-uri, care să fie
responsabile pentru implementarea ideilor proprii.
Acțiunea presupune organizarea de concursuri
publice de soluții cu premii pentru proiectele
majore de regenerare urbană de la nivel local (de
ex. amenajarea unor maluri de lac sau râu, a
unor spații verzi, piețe sau scuaruri, reabilitarea și
refuncționalizarea unor clădiri publice etc.). Deși
ar putea crește costurile de proiectare, astfel de

Buget
ul
estima
tiv
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

5,000,
000

Bugetul
local

Primăria
Iași
ONG-uri

2018-2023

2,000,
000

Bugetul
local

Primăria
Iași în
parteneriat
cu OAR

2018-2023
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Nr.

11.

Titlul acțiunii

Implementarea de
soluții de tip
SMART CITY la
nivelul comunității

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

M.5.1. Antrenarea de
noi resurse interne și
externe pentru
gestionarea
problemelor
comunității
O.5. Creșterea
capacității
administrative și
performanță în
managementul
urban

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Resursele limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale) ale
administrației
locale

M.5.1. Antrenarea de
noi resurse interne și
externe pentru
gestionarea
problemelor
comunității

12.

Derularea de
programe de
formare a
personalului din
administrația locală
în domeniile vizate
de proiectul SHARE

O.5. Creșterea
capacității
administrative și
performanță în
managementul
urban
M.5.1. Antrenarea de

Resursele limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale) ale
administrației
locale

Descrierea acțiunii
competiții, jurizate de specialiști de prestigiu din
țară și străinătate și monitorizate atent de opinia
publică (proiectele vor fi prezentate publicului larg
și specialiștilor în cadrul unor evenimente
deschise)
asigură
multiple
avantaje:
transparență, implicare civiă, calitate ridicată a
proiectării, atragerea talentelor locale etc.
Acțiunea prevede dezvoltarea, cu precădere prin
intermediul parteneriatului cu firme locale din
sectorul IT și a unor competiții cu premii de tip
hackathon derulate cu studenți și elevi din oraș, a
unor soluții de tip SMART CITY care să răspundă
unor probleme stringente ale comunității, precum:
accesul wi-fi gratuit în spațiile publice și
mijloacele de transport în comun, monitorizarea
traficului, a locurilor libere de parcare, a calității
aerului,
trimiterea
de
pre-comenzi
la
restaurantele din oraș pentru a evita cozile,
implementarea unor soluții de chat între cetățeni
și funcționarii publici, ghiduri virtuale pentru
obiectivele turistice, evenimente și restaurante,
reglarea luminozității la nivelul sistemului de
iluminat public și arhitectural, dezvoltarea
ecosistemului antreprenorial, burse de produse și
servicii, managementul proceselor de achiziție
publică ale municipalității, transparentizarea
deciziei publice, educație și formare continua,
transmiterea de sesizări ale cetățenilor (Civic
Alert) etc.
Acțiunea prevede organizarea unor sesiuni
formare și informale de instruire a personalului
din administrația locală cu privire la modalitățile
de îmbunătățire a calității serviciilor publice din
domeniile vizate de proiectul SHARE, pe baza
experienței proprii a trainerilor sau a modelelor
de la nivelul altor administrații din țară și
străinătate.

Buget
ul
estima
tiv
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

1,500,
000

Bugetul
local
Sponsor
izări

Primăria
Iași
Companii
private
Universittăț
i
Clustere

2018-2020

100,00
0

Bugetul
local

Primăria
Iași
Consultanți

2018-2020
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Titlul acțiunii

Nr.

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Buget
ul
estima
tiv
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

noi resurse interne și
externe pentru
gestionarea
problemelor
comunității

II.

Acțiuni ”de context”, preluate din documente de planificare pre-existente, dar relevante pentru obiectivele Planului Local de
Acțiune și a căror implementare va fi facilitată de includerea în acest document

Nr.

Titlul acțiunii

1.

Restaurarea
Muzeului ”Vasile
Pogor” Iași
-

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.2. Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale
Iașiului

Descrierea acțiunii
Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020
(contract deja semnat) și prevede intervenții
de restaurare, protejare și conservare a
clădirii-monument istoric (fundație, pereți
interior și exteriori, acoperiș, jgheaburi,
instalații electrice, termice), realizarea de
dotări pentru funcțiunea de muzeu (sisteme
de supraveghere, antiefracție, anti-incendiu,
iluminat).

Bugetul
estimati
v (Euro)
1.400,00
0

Surse
de
finanțare
POR
20142020,
AP 5

Responsabil /
Parteneri
CJ Iași

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2020
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2.

Restaurarea
Muzeului ”Sf. Ierarh
Dosoftei
Mitropolitul” Iași
-

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate

Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale
Iașiului

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020
(contract deja semnat), și prevede intervenții
de restaurare, protejare și conservare a
clădirii-monument istoric (pereți interior și
exteriori, instalații termice), realizarea de
dotări pentru funcțiunea de muzeu (sisteme
de supraveghere, antiefracție, anti-incendiu,
iluminat exterior și interior, expoziție
permanentă).

800,000

POR
20142020,
AP 5

CJ Iași

2018-2020

Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale
Iașiului

Proiectul a fost deja depus spre finanțare din
fonduri europene, prin POR 2014-2020, și
prevede intervenții de restaurare (finisaje
interioare și exterioare), reabilitare (înlocuire
tâmplărie,
instalații,
racorduri),
refuncționalizare și recompartimentare a
clădirii-monument istoric, în vederea găzduirii
unui
Centru
Internațional
de
Artă
Contemporană, amenajarea curții exterioare
pentru organizarea de evenimente în aer liber
și promovarea obiectivului printr-un plan de
marketing

4,800,00
0

POR
20142020,
AP 5

Primăria
Iași

2018-2022

Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale
Iașiului

Proiectul a fost deja depus spre finanțare din
fonduri europene, prin POR 2014-2020, și
prevede intervenții de restaurare (finisaje
interioare și exterioare), reabilitare (lucrări de
arhitectură,
rezistență
și
instalații),
refuncționalizare a clădirii-monument istoric,
în vederea găzduirii unei mediateci și a unui
spațiu
expozițional,
și
promovarea

4,800,00
0

Bugetul
local

Primăria
Iași

2018-2022

M.1.2. Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice
3.

4.

Centrul
Internațional de
Artă
Contemporană:
reabilitarea,
consolidarea și
refuncționalizarea
clădirii fostei Băi
Comunale (Baia
Turcească)
-

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate

Consolidarea și
refuncționalizarea
Palatului Braunstein

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural

M.1.2. Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice
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valorificate

obiectivului printr-un plan de marketing

M.1.2. Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice
5.

Reabilitarea și
valorificarea
patrimoniului turistic
și cultural al
Ansamblului
Mănăstirii
Frumoasa

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate

Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale
Iașiului

Proiectul a fost deja depus spre finanțare din
fonduri europene, prin POR 2014-2020, și
prevede intervenții de consolidare și punere
în siguranță, restaurare elemente de
arhitectură,
consolidare
și
restaurare
șarpantă și înlocuire învelitoare, restaurare și
refacere tâmplărie, trepte de acces, fațade,
trotuare, consolidare ziduri de incintă,
înlocuire
instalații
electrice,
termice,
amenajare spații verzi, alei auto, parcaje,
grupuri sanitare etc., precum și de promovare
și de digitizare a obiectivului restaurat.

4,600,00
0

POR
20142020,
AP 5

Primăria
Iași în
parteneriat
cu
Mănăstirea
„Sf.
Arhangheli
Mihail și
Gavriil –
Frumoasa”
Iași

2018-2021

Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale
Iașiului

Proiectul a fost deja depus spre finanțare din
fonduri europene, prin POR 2014-2020, și
prevede intervenții de consolidare și
reabilitare a clădirii de patrimoniu, dotarea
acesteia în vederea găzduirii activității de
muzeu, și promovarea obiectivului printr-un
plan de marketing, respectiv prin digitizare.

2,900,00
0

POR
20142020,
AP 5

Primăria
Iași

2018-2020

M.1.2. Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice
6.

Consolidare și
reabilitare Muzeu
de Istorie Naturală
– Corp A

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.2. Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice
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7.

Restaurarea și
refuncționalizarea
Casei ”GhicaCalimachi”

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate

Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale
Iașiului

Proiectul prevede restaurarea clădiriimonument și transformarea acesteia în
spațiu muzeal dedicat Centenarului Marii
Unirii

2,000,00
0

Bugetul
local

Primăria
Iași

2018-2020

Starea avansată
Proiectul va fi depus spre finanțare din
de degradare a
fonduri europene prin POC Romaniaunora dintre cele Republica Moldova 2014-2020, in parteneriat
mai reprezentative
cu Raionul Fălești
monumente ale
Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași,
Iașului
România, în calitate de lider al proiectului, va
include în proiect obiectivul cultural Muzeul
"Ion Creangă", cu tot ansamblul său (casa
Bojdeuca – clădire de patrimoniu, curtea
interioară și clădirea muzeu care cuprinde
expozițiile foto-documentare)

1,100,00
0
(bugetul
pentru
UAT
Județul
Iași)

POC
RO-MD
2014 –
2020,
OT 3, P
3.1.

CJ Iasi
Consiliul
Raional
Fălești

2018-2020

Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale

300,000
(bugetul
pentru
UAT
Județul

POC
RO-MD
2014 –
2020,
OT 3, P

Consiliul
Raional
Fălești
CJ Iasi

2018-2020

M.1.2. Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice
8.

9.

"Călător pe
meridiane culturale"

”Educație și cultură
fără frontiere”

O.1.Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate.
M.1.2 Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice
O.1.Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută

Proiectul va fi depus spre finanțare din
fonduri europene prin POC RomaniaRepublica Moldova 2014-2020, lider de
proiect Consiliul Raional Fălești.
Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași,

SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate.

10.

11.

”Dezvoltarea
turismului
transfrontalier prin
valorificarea
tradiției, culturii și a
monumentelor în
regiunea
transfrontalieră
Ungheni (Republica
Moldova) – Iași
(România)

Modernizarea și
reabilitarea Parcului
Public al Teatrului
Național ”Vasile
Alecsandri”

M.1.2 Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice
O.1.Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate.
M.1.2 Atragerea de
resurse financiare
externe pentru
restaurarea
monumentelor
istorice
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.3. Extinderea
spațiilor de loisir și
agrement, inclusiv
prin valorificarea
corespunzătoare a

Iașului

România, în calitate de partener al
proiectului, va include în proiect obiectivul
cultural Muzeul ”Mihai Eminescu”.

Iași)

3.1.

Starea avansată
de degradare a
unora dintre cele
mai reprezentative
monumente ale
Iașului

Proiectul va fi depus spre finanțare din
fonduri europene prin POC RomaniaRepublica Moldova 2014-2020, lider de
proiect Consiliul Raional Ungheni.
Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași,
România, în calitate de partener al
proiectului, va include în proiect obiectivul
Stăreția din cadrul Mănăstirii Golia

1,040,00
0
(bugetul
UAT
Județul
Iași)

POC
RO-MD
2014 –
2020,
OT 3, P
3.1.

Consiliul
Raional
Ungheni
CJ Iasi

2018-2020

Suprafața redusă
a spațiilor de loisir
și agrement și
valorificarea
insuficientă a unor
elemente de
patrimoniu natural
existente

Acțiunea prevede reamenajarea parcului
public din zona Teatrului Național, inclusiv cu
modernizarea
fântânilor
arteziene,
dezafectarea
unor
construcții-parazit,
plantarea de vegetație, montarea de mobilier
urban, potențial și cu amenajarea unei
parcări subterane.

9,500,00
0

Bugetul
local

Primăria
Iași

2018-2023
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unor elemente de
patrimoniu natural
existente
12.

13.

Reabilitarea și
modernizarea
Parcului Copou

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

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.3. Extinderea
spațiilor de loisir și
agrement, inclusiv
prin valorificarea
corespunzătoare a
unor elemente de
patrimoniu natural
existente
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.3. Extinderea
spațiilor de loisir și
agrement, inclusiv
prin valorificarea
corespunzătoare a
unor elemente de
patrimoniu natural
existente

Suprafața redusă
a spațiilor de loisir
și agrement și
valorificarea
insuficientă a unor
elemente de
patrimoniu natural
existente

Acțiunea prevede lucrări de reabilitare a
Parcului Copou, mai exact punerea în
evidență a Obeliscului, amenajarea aleii
centrale și a unor alei tematice, refacerea
foișorului de lemn și utilizarea sa pentru
evenimente culturale

2,200,00
0

Bugetul
local

Primăria
Iași

2018-2023

Suprafața redusă Acțiunea prevede lucrări de amenajare a
a spațiilor de loisir unor scuaruri și grădini publice în suprafață
și agrement și
de circa 4.100 mp în zona centrală a orașului
valorificarea
insuficientă a unor
elemente de
patrimoniu natural
existente

1,000,00
0

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Iași

2018-2023
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14.

15.

16.

Amenajarea în scop
de agrement a
râului Bahlui

Reabilitarea și
modernizarea Zonei
de Agrement ”C.A.
Rosetti”

Amenajarea în scop
de agreement a
malului Lacului
CUG II

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.3. Extinderea
spațiilor de loisir și
agrement, inclusiv
prin valorificarea
corespunzătoare a
unor elemente de
patrimoniu natural
existente
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.3. Extinderea
spațiilor de loisir și
agrement, inclusiv
prin valorificarea
corespunzătoare a
unor elemente de
patrimoniu natural
existente
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate

Numărul redus de
zone de agrement
și de loisir, mai
ales din zona de
sud a orașului

Acțiunea prevede amenajarea în scop de
agreement a râului Bahlui pe tronsonul Podul
de
Piatră-Tudor
Vladimirescu,
prin
construcția
unui
stăvilar
cu
microhidrocentrală pentru a crea luciul de
apă necesar ambarcațiunilor ușoare și a
asigura necesarul de energie al complexului,
amenajarea de alei pietonale, platforme de
belvedere, poduri noi etc.

2,200,00
0

Bugetul
local

Primăria
Iași

2018-2023

Numărul redus de Acțiunea
prevede
reabilitarea
și
zone de agrement modernizarea unei zonei de agreement C.A.
și de loisir, mai Rosetti, în suprafață de 17.900 mp
ales din zona de
sud a orașului

2,200,00
0

Bugetul
local
POR
20142020,
AP 4

Primăria
Iași

2018-2023

Numărul redus de Acțiunea prevede amenajarea în scop de
zone de agrement agreement a malurilor Lacului CUG II, pe o
și de loisir, mai suprafață de circa 17.900 mp
ales din zona de
sud a orașului

1,000,00
0

Bugetul
local
POR
20142020,
AP 4

Primăria
Iași

2018-2023
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de patrimoniu
antropic și natural
valorificate

17.

18.

Modernizarea Plajei
Nicolina

Valorificarea curților
interioare din
centrul istoric al
Iașului - Str. Cuza
Vodă: Curtea „Piața
Florilor” și Curtea
Bisericii Balș

M.1.3. Extinderea
spațiilor de loisir și
agrement, inclusiv
prin valorificarea
corespunzătoare a
unor elemente de
patrimoniu natural
existente
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.3. Extinderea
spațiilor de loisir și
agrement, inclusiv
prin valorificarea
corespunzătoare a
unor elemente de
patrimoniu natural
existente
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.4. Dezvoltarea
de noi dotări cu rol

Numărul redus de
zone de agrement
și de loisir, mai
ales din zona de
sud a orașului

Acțiunea prevede construirea unei clădiri noi
de agrement şi tratament, cu spaţii pentru
cabinete individuale, de tratament, cu săli de
gimnastică, aerobic, altele de tip spa cu căzi
cu hidromasaj sau cu tratamente cu
împachetări de nămol. Alte funcțiuni care ar
putea fi avute în vedere pentru acest obiectiv
este cel de amenajare a unui parc acvatic
(aquapark), propunere primită de la
stakeholderii locali
în cadrul Grupului de Lucru Regional.

4,500,00
0

Bugetul
local
PPP

Primăria
Iași în
parteneriat
cu
investitori
privați

2018-2023

Deficitul de dotări
cu rol cultural și
bugetul redus al
finanțărilor
nerambursabile
acordate
sectorului ONG

Crearea unui context legislativ favorabil
câștigării unor spații cu certă valoare turistică
și comercială (curțile interioare ale clădirilor
istorice), care sunt astăzi ocupate de
construcții
ilegale
(garaje,
structuri
temporare) sau nu au o utilizare concretă. Se
urmărește
amenajarea
unor
piațete,
închirierea unor terenuri în vederea
desfășurării unor activități comerciale (terase,
ateliere de realizat suveniruri) sau culturale
specifice segmentului turistic. Toate aceste
acțiuni ar conduce la creșterea fluxului turistic

2.000.000

buget
local

Primăria
Municipiulu
i Iași,

2020-2023
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19.

20.

Înființarea Muzeului
Holocaustului

Reabilitarea și
refuncționalizarea
fostelor
cinematografe

cultural-comunitar și
creșterea finanțărilor
nerambursabile
acordate sectorului
ONG
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.4. Dezvoltarea
de noi dotări cu rol
cultural-comunitar și
creșterea finanțărilor
nerambursabile
acordate sectorului
ONG
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.4. Dezvoltarea
de noi dotări cu rol
cultural-comunitar și
creșterea finanțărilor
nerambursabile
acordate sectorului
ONG

în zonă și recuperarea acestor oaze urbane
de liniște din centru.

Deficitul de dotări
cu rol cultural și
bugetul redus al
finanțărilor
nerambursabile
acordate
sectorului ONG

Acțiunea prevede amenajarea primului
Muzeu al Holocaustului din România în
clădirea fostei Chesturi de Poliție Iași, clădire
care se află în curs de restaurare.

1,000,00
0

Bugetul
județea
n

CJ Iași

2019-2020

Deficitul de dotări
cu rol cultural și
bugetul redus al
finanțărilor
nerambursabile
acordate
sectorului ONG

Acțiunea prevede reabilitarea a 4 foste
cinematografe preluate de municipalitate
(”Tineretului”,
”Dacia”,
”Republica„
și
”Victoria), în vederea refuncționalizării
acestora în vederea găzduirii unor activități
culturale, pentru tineret

15,000,0
00

Bugetul
local
Bugetul
de stat

Primăria
Iași

2018-2023
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21.

22.

23.

Amenajarea unui
Muzeu al
Comunismului

Amenajarea unui
Muzeu al Satului
Moldovenesc cu
secțiunea Satul
Cucutenian.

Revitalizarea unor
spații industriale

O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.4. Dezvoltarea
de noi dotări cu rol
cultural-comunitar și
creșterea finanțărilor
nerambursabile
acordate sectorului
ONG
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.4. Dezvoltarea
de noi dotări cu rol
cultural-comunitar și
creșterea finanțărilor
nerambursabile
acordate sectorului
ONG
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural

Deficitul de dotări
cu rol cultural și
bugetul redus al
finanțărilor
nerambursabile
acordate
sectorului ONG

Amenajarea unui Muzeu al Comunismului
Amenajarea unor locuințe vizitabile decorate
ca în perioada comunistă în zona centrală a
Iașului (spre ex. Blocul Cina Ștefan cel Mare,
Blocul Plomba Cuza Vodă, zona Hala
Centrală), în foste locuințe sociale sau pe
tematici: locuința muncitorului, locuința
intelectualului etc. Locuința trebuie să
permită crearea de experiențe interactive
(manipularea
obiectelor
specifice
comunismului, prezentări, degustări de
produse specifice - sifon, Eugenii, ciocolată
ROM, salam de biscuiți, halva, etc.)

300.000

Buget
local,
SEE,
alte
fonduri
europen
e etc

Primăria
Municipiulu
i Iași,
Asociația
de
Manageme
nt a
Destinației,
Centrul de
Informare
Turistică,
Agenții de
turism,
UAIC

2018-2023

Deficitul de dotări
cu rol cultural și
bugetul redus al
finanțărilor
nerambursabile
acordate
sectorului ONG

Amenajarea a unui muzeu în aer liber de
mari dimensiuni cu scop de conservare și
protejare a bogatului patrimoniu arhitecturaletnografic al locuințelor din regiunea istorică
a Moldovei, care să redea Iașului rolul de
capitală simbolică. În același spațiu generos
se va amenaja o secțiune interactivă a satului
specific Civilizației Cucuteni, în care vizitatorii
pot participa la diverse activități specifice
perioadei respective, pot construi structuri
temporare de locuit, pot trage cu arcul sau
pot participa la realizarea unor mese. Turiștii
vor putea fi cazați în locuințele din cadrul
muzeului.

2.000.00
0

PNDR,
fonduri
de la
bugetul
de stat

Primăria
Mun. Iași,
Asociația
de
Manageme
nt a
Destinației,
Zona
Metropolita
nă Iași,
Consiliul
Județean

2020-2023

Deficitul de dotări
cu rol cultural și
bugetul redus al
finanțărilor
nerambursabile
acordate
sectorului ONG

Reactivarea unor zone industriale cu ajutorul
artiștilor, studenților sau grupurilor de
inițiativă civică.
Acțiunile acestui proiect
vizează (a) identificarea unui zone industriale
pretabile la activități culturale , (b) crearea
unui cadru legislativ între proprietar, Primărie,
instituțiile de cultură și grupurile de inițiativă
civică și (c) desfășurarea de activități creative

250.000

buget
local,
Progra
mul
Europa
Creativă
,
Subpro

Grupuri de
inițiativă
civică PMI,
Mediul
universitar,
Investitori
privați
Primăria

2020-2023
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care să regenereze arealul.

valorificate

24.

25.

Experiențe
interactive și multisenzoriale în muzee
și case memoriale

Extinderea și
îmbunătățirea
infrastructurii și a
serviciilor de
semnalizare,
informare, orientare
turistică

M.1.4. Dezvoltarea
de noi dotări cu rol
cultural-comunitar și
creșterea finanțărilor
nerambursabile
acordate sectorului
ONG
O.1. Afirmarea
municipiului Iași ca
metropolă atractivă
cu o identitate
puternică, susținută
de resursele bogate
de patrimoniu
antropic și natural
valorificate
M.1.4. Dezvoltarea
de noi dotări cu rol
cultural-comunitar și
creșterea finanțărilor
nerambursabile
acordate sectorului
ONG
O.2. Dezvoltarea
unei economii
competitive la nivel
național, cu o
identitate distinctă,
susținută de
domeniile –
economice-cheie
consolidate și de
activități emergente/
noi, inovatoare
M. 2.1. Diversificarea
ofertei turistice și
țintirea mai multor
categorii de public

gramul
Cultura

Municipiulu
i Iași

Efectele unui proiect de acest gen includ
creșterea valorii terenurilor din zona
respectivă și ocuparea de către artiști a unei
zone care poate fi declanșatoare de
schimbare, având loc transformarea acesteia
într-o zonă atractivă.
Deficitul de dotări
cu rol cultural și
bugetul redus al
finanțărilor
nerambursabile
acordate
sectorului ONG

Realizarea de dotări interactive in muzee
(colț pentru copii /lecții aplicative cu școlari); crearea de dotări și efecte multisenzoriale:
auditive (sunete, muzică, holograme),
olfactive
(mirosuri),
tactile
(materiale,
costume etc); - folosirea realității virtuale
pentru reconstituirea unor perioade, clădiri
etc.;
-instruirea
personalului
în
managementul vizitatorilor ( comunicare,
interactivitate, adaptabilitate); - dotarea cu
ghiduri audio în română, franceză, engleză; implementarea unui sistem de bilete virtuale
(scanner de cod de pe telefon)

30.000

Buget
local,
SEE,
Alte
fonduri
europen
e etc

Primăria
Municipiulu
i Iași,
Asociația
de
Manageme
nt a
Destinației

2018-2023

Vizibilitatea
redusă a centrelor
de informare
turistică
și a principalelor
atracții

Acțiunea vizează montarea de panouri de
informare la toate monumentele istorice din
oraș (cu prioritate cele de importanță
națională și cele aflate în proprietate publică).
De asemenea, aceasta implică montarea de
indicatoare și hărți ale obiectivelor turistice și
de patrimoniu în principalele puncte nodale
ale orașului (gară, stații de transport în
comun, piețe și scuaruri etc.). ). Toate
materialele vor fi disponibile în cel puțin două
limbi (română și minim o limbă străină de
circulație internațională).

500,000

Bugetul
local

Primăria
Municipiulu
i Iași

2018-2020
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26.

Rețeaua
Mănăstirilor
fortificate din Iași în
patrimoniul
UNESCO: Golia,
Cetățuia, Galata,
Frumoasa (Iași),
Hadâmbu
(com.Mironeasa),
Bârnova (com.
Bârnova), Dobrovăț
(com.Dobrovăț)

O.2. Dezvoltarea
unei economii
competitive la nivel
național, cu o
identitate distinctă,
susținută de
domeniile –
economice-cheie
consolidate și de
activități emergente/
noi, inovatoare

Vizibilitatea
redusă a
patrimoniului
construit de certă
valoare în cadrul
produselor /
pachetelor
turistice naționale

M. 2.1. Diversificarea
ofertei turistice și
țintirea mai multor
categorii de public
27.

Conceperea unui
model de meniu
care să promoveze
gastronomia
tradițională
moldovenească și
destinația Iași

O. 2. Dezvoltarea
unei economii
competitive la nivel
național, cu o
identitate distinctă,
susținută de
domeniile –
economice-cheie
consolidate și de
activități emergente/
noi, inovatoare
M.2.2. Asigurarea
prezenței ofertei
locale în mediul
online și la târguri și
expoziții de profil

Axarea ofertei și
promovării
turistice pe
obiectivele
religioase

Crearea unei rețele unitare a mănăstirilor
fortificate care să ofere experiențe complexe,
adaptate unor categorii diverse de turiști,
care să îmbine cultura cu recreerea și să
implice în mod activ turiștii (plimbare,
degustare de vin etc.). Experiența va fi
susținută prin amenajarea unor puncte de
belvedere
și/sau recreere în preajma
mănăstirilor (bănci, mese, panouri de
informare turistică, binoclu), cu punct de
vânzare pentru băuturi răcoritoare și gustări
(inclusiv /în special cu produse ale
Mitropoliei).
Proiectul propune și crearea unui brand sub
numele de „Șapte Mănăstiri fortificate ale
Iașilor” și înscrierea acestei rețele în
patrimoniul UNESCO.
Conceperea unei liste de mâncăruri și băuturi
locale/ tradiționale care poate fi promovată în
restaurante/ baruri/hoteluri din Iași și care să
respecte rețete tradiționale. Se vor realiza
totodată meniuri și preparate tematice care
promovează destinația Iași, făcând trimitere
la elemente specifice destinației ( Exemple:
meniul lui Creangă și Eminescu, cocktailul
Unirii etc.). Proiectul vizează și promovarea
unei liste cu băuturi și produse alimentare
locale ( ex. berea Capra Noastră). Lista de
produse specifice va servi și pentru Târgul de
Crăciun unde producătorii vor trebui să
expună spre comercializare o serie de
mâncăruri prestabilite.

100.000

Bugetul
local

Primăria
Mun. Iași,
Mitropolia
Moldovei și
Bucovinei

2018-2020

5,000

Buget
local,
SEE,
Alte
fonduri
europen
e etc

Primăria
Municipiulu
i Iași,
Asociația
de
Manageme
nt a
Destinației
Manageri
de
restaurante
(minim 10
unități),
Antrepreno
ri în turism
turiști

2018-2020
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28.

29.

30.

Elaborarea unei
politici de parcare
pentru zona
centrală

Amenajarea de
parcări Park&Ride

Reabilitarea
infrastructurii de
transport cu
tramvaiul și achiziția
de material rulant

O.3: Întărirea
conexiunilor la marile
culoare de transport
și dezvoltarea unui
sistem de transport
adaptat la nevoile de
deplasare
caracteristice
orașelor durabile
M.3.1.
Decongestionarea
traficului prin
managementul
corespunzător al
parcărilor
O.3: Întărirea
conexiunilor la marile
culoare de transport
și dezvoltarea unui
sistem de transport
adaptat la nevoile de
deplasare
caracteristice
orașelor durabile
M.3.1.
Decongestionarea
traficului prin
managementul
corespunzător al
parcărilor
O.3: Întărirea
conexiunilor la marile
culoare de transport
și dezvoltarea unui
sistem de transport
adaptat la nevoile de
deplasare
caracteristice
orașelor durabile

Parcarea
neregulamentară
a vehiculelor pe
trotuare și spații
publice

Acțiunea vizează elaborarea unei noi politici
de parcare în zona central a orașului, care să
conducă la decongestionarea traficului.
Aceasta se va baza pe limitarea timpului de
staționare și pe creșterea tarifului de parcare,
pentru a descuraja deplasările motorizate în
zonă. De asemenea, unde este necesar, se
vor face investiții pentru marcarea locurilor de
parcare, instalarea de parcometre, bariere,
achiziționare de vehicule pentru ridicări auto
etc.

500,000

Bugetul
local

Primăria
Iași

2018-2020

Parcarea
neregulamentară
a vehiculelor pe
trotuare și spații
publice

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă și vizează amenajarea unor
facilități de parcare de tip Park&Ride în
zonele Rond Dacia și Rond Canta. Acestea
vor asigura decongestionarea traficului în
zona centrală a orașului.

4,000,00
0

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Iași

2018-2023

Ponderea ridicată
a deplasărilor cu
mijloace proprii de
transport, în
defavoarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă și vizează mai multe
proiecte individuale de reabilitare a unor linii
de tramvai (Iași-Dancu, Bucșinescu-Tudor
Vladimirescu-Calea Chișinău etc.), poduri,
modernizarea depourilor Gară și Dacia,
precum și achiziționarea de noi tramvaie

81,800,0
00

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Iași

2018-2023
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M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil
31.

32.

33.

Înnoirea parcului
auto al operatorului
de transport în
comun

Sistem alternativ de
transport cu staţii
de închiriere a
bicicletelor

Implementarea unui
sistem de eticketing

O.3: Întărirea
conexiunilor la marile
culoare de transport
și dezvoltarea unui
sistem de transport
adaptat la nevoile de
deplasare
caracteristice
orașelor durabile
M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil
O.3: Întărirea
conexiunilor la marile
culoare de transport
și dezvoltarea unui
sistem de transport
adaptat la nevoile de
deplasare
caracteristice
orașelor durabile
M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil
O.3: Întărirea
conexiunilor la marile
culoare de transport
și dezvoltarea unui
sistem de transport
adaptat la nevoile de
deplasare
caracteristice
orașelor durabile

Ponderea ridicată
a deplasărilor cu
mijloace proprii de
transport, în
defavoarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil

Acțiunea vizează achiziționarea a 88 de
autobuze noi destinate transportului în
comun, procedura de achiziție în acest sens
fiind deja realizată.

17,500,0
00

Credit
BERD

Primăria
Iași

2018-2019

Ponderea ridicată
a deplasărilor cu
mijloace proprii de
transport, în
defavoarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă și vizează amenajarea a 62
de stații de închiriere a bicicletelor, precum și
extinderea pistelor pentru acestea

4,000,00
0

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Iași

2018-2023

Ponderea ridicată
a deplasărilor cu
mijloace proprii de
transport, în
defavoarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă și vizează implementarea
unui sistem de e-ticketing pentru transportul
în comun din municipiu

1,600,00
0

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Iași

2018-2023
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34.

35.

Modernizarea
staţiilor de transport
public ca puncte
intermodale

Încurajarea
transportului aerian
către municipiul Iași

M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil
O.3: Întărirea
conexiunilor la marile
culoare de transport
și dezvoltarea unui
sistem de transport
adaptat la nevoile de
deplasare
caracteristice
orașelor durabile
M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil
O.3: Întărirea
conexiunilor la marile
culoare de transport
și dezvoltarea unui
sistem de transport
adaptat la nevoile de
deplasare
caracteristice
orașelor durabile
M.3.2. Creșterea
accesibilității interne
și internaționale pe
calea aerului

Ponderea ridicată
a deplasărilor cu
mijloace proprii de
transport, în
defavoarea
transportului în
comun, a celui
pietonal și ciclabil

Acțiunea este cuprinsă în Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă și vizează amenajarea a 3
puncte intermodale pentru traficul de
pasageri la rondurile Tehnopolis, Agronomie
și Canta

3,400,00
0

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Iași

2018-2023

Numărul
insuficient de
curse interne și
externe operate
de pe Aeroportul
Internațional Iași,
în comparație cu
alte orașe de talie
similară din
România

Acțiunea prevede atragerea de operatori
aerieni și stimularea financiară a acestora, în
cadrul legal existent la nivel european și
național (de ex. ajutoare de marketing), în
vederea creșterii numărului de destinații
interne și externe, dar și a frecvenței
zborurilor.

2,500,00
0

Bugetul
CJ Iași

Aeroportul
Internațion
al Iași

2018-2023

