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Dragi ieşeni,
Un oraș mare, o capitală regională așa cum este Iașul nu se poate dezvolta decât realizând proiecte
mari, bazate pe o viziune curajoasă și susținute de întreaga comunitate. Această viziune presupune
modernizarea instituțiilor publice, deschiderea porților Primăriei pentru comunitate, consultarea populară
și, cel mai important, respectul față de ieșeni. Eu cred că aceasta este viziune prin care Iașul nostru drag
să se schimbe în continuare în bine!
Vă mulțumesc și pe această cale pentru votul de la alegerile locale de anul trecut și vă reamintesc că
promisiunile din campania electorală au început deja să fie puse în practică.
Pentru Primăria Municipiului Iaşi, anul 2016 a reprezentat un an al deschiderii instituţionale şi
transparenţei decizionale, fapt ce a condus la o mai bună comunicare între administraţia publică locală şi
comunitate. Am fost mai sinceri, mai onești, mai dinamici în comunicare, dar și mai atenți la nevoile
dumnevoastră, ale ieșenilor.
În același timp, am folosit cu maximă eficiență posibilă toate resursele financiare locale, guvernamentale
și europene pentru a cultiva și dezvolta atuurile orașului nostru: educația performantă și capacitatea de a
genera inteligență și inovare, cultura vie și moștenirea de monumente, potențialul economic și poziția
geo-strategică, drept cel mai important oraș de la granița de Est a Uniunii Europene.
În 2016, în lipsa unui sprijin guvernamental mai consistent și în absența fondurilor europene la nivel
naţional, ne-am concentrat pe buna administrare a resurselor existente. Am pus accent pe curățenie și
creșterea nivelului de civilizație în spațiile publice, am derulat lucrările edilitare cerute de ieșeni și am
pregătit investiții noi, am oferit utilități de calitate și am sprijinit categoriile defavorizate. În același timp,
am pregătit documentațiile tehnice pentru o nouă listă de proiecte atât în domeniul infrastructurii, cât și în
cel al punerii în valoare a monumentelor istorice, care vor fi finanțate fie cu fonduri europene, fie printrun program multianual susținut de municipalitate.
Așa cum am susținut întotdeauna, Educația și Sănătatea rămân prioritățile municipiului nostru. Am
majorat sumele alocate școlilor din oraș și am început, în pofida piedicilor ridicate de unii adversarii
politici, demersurile oficiale de construire a Spitalul Regional de Urgență la Iași.
Agenda evenimentelor culturale s-a îmbogățit, iar operatorii culturali independenți au găsit în Primăria
Municipiului Iași un partener deschis și constant. Am aprofundat relațiile cu organizațiile
neguvernamentale și de tineret și le-am subordonat principiilor de colaborare onestă și transparență.
Am asigurat în continuare resursele necesare activităților de asistență socială și ne-am concentrat pe
creșterea nivelului de siguranță publică, dar și pe îmbunătățirea imaginii forțelor de ordine locale.
Pentru a întări mediul de afaceri, dar și pentru a asigura un viitor cât mai bun tinerilor de valoare din Iași
și din Moldova, am sprijinit sectorul IT și de inovare. În același timp, am menținut impozitarea la nivelul
minim și am creat un climat în care investitorii să se simtă bine primiți și sprijiniți.
Credem că atât funcționarea administrației publice, cât și percepția publică față de aceasta au început să
se schimbe în bine. Ca urmare, am devenit din nou frecventabili și pentru mediul extern, iar numărul
prietenilor noștri din străinătate a crescut.
Noi știm că Iașul nostru merită și poate mai mult, dar mai știm și că ne aflăm pe drumul cel bun. Eu cred
că împreună putem duce toate aceste frumoase proiecte la bun sfârșit! De aceea, în pofida tuturor
opiniilor și simpatiilor care poate că ne despart uneori, Iașul trebuie să rămână orașul care unește!
Acesta este noua noastră viziune, în care eu cred cu tărie!
Primarul Municipiului Iași
Mihai Chirica

Raport de Activitate al Primarului Municipiului Iaşi
pentru anul 2016

CAPITOLUL I
TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ
În spiritul strategiei Uniunii Europene de transparentizare şi responsabilizare a administraţiei
publice, Municipiul Iaşi, aplicând prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public şi ale Legii nr. 52 / 2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, urmăreşte asigurarea unui acces mai larg al cetăţenilor la informaţiile şi documentele aflate în
posesia instituţiei, participarea cetăţenilor la procesul decizional şi asigurarea legitimității, eficacităţii şi
responsabilităţii administraţiei faţă de cetăţean. Municipiul Iaşi a aderat şi implementează valorile
fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale
Anticorupţie 2016 – 2020.
COMUNICARE
În anul 2016, am continuat și extins politica de deschidere a Primăriei către cetățenii
Iașului. Pe lângă menținerea unei relații corecte și susținute cu mass-media, am pus accent pe
dezvoltarea instrumentelor proprii de comunicare moderne.
În ceea ce privește relația cu mass-media, numărul conferințelor și declarațiilor de presă a urmat
trendul ascendent impus în doua jumătate a anului 2015, ajungând la peste 60 pe tot parcursul
anului. În acest context, cele circa 120 de informări și comunicate de presă emise de municipalitate
au constituit o modalitate constantă și eficientă de relaționare cu presa și, de aici, cu opinia publică.
Atât conferințele, cât și comunicatele de presă au presupus selectarea, documentarea și prelucrarea
informațiilor, precum și pregătirea prezentării acestora.
Colaborarea cu mass-media s-a concretizat și prin participarea reprezentanților conducerii
Primăriei, ai direcțiilor și societăților comerciale subordonate la emisiuni live sau înregistrate difuzate
de posturile TV și radio locale și naționale. Aceste emisiuni au avut nu doar scopul informării
nemijlocite, ci au constituit și o modalitate de a dialoga în direct cu cetățenii. Multe dintre sesizările
transmise de cetățeni pe această cale au fost rezolvate ulterior de municipalitate sau de societățile
din subordine.
În ceea ce privește mijloacele proprii de comunicare ale Primăriei, am pus accent pe
actualizarea permanentă a site-urilor www.primaria-iasi.ro (în limita rolului acordat în acest scop) și
www.curierul-iasi.ro, precum și a paginilor de Facebook ale Primăriei și buletinului informativ
Curierul de Iași.
Pagina de Facebook a Primăriei a avut nu doar rolul de a populariza știri despre activitatea
municipalității, ci și pe acela de a propaga informații despre evenimente culturale, sociale, științifice
etc. relevante pentru comunitate. De menționat că pagina de Facebook a Primăriei a ajuns, la finalul
anului 2016, la peste 18.000 de fani „naturali” (față de 13.000 la începutul anului) și la un impact
mediu săptămânal de circa 60.000 de persoane (cu variații lunare, funcție de evenimente).
Toate ședințele Consiliului Local Iași, conferințele de presă susținute de conducerea instituției, dar și
alte evenimente publice din anul 2016 (peste 60) au fost transmise online, la calitate full HD, pe
canalul Youtube (iar unele și pe pagina de Facebook) ale Primăriei Municipiului Iași, municipalitatea
ieșeană fiind prima din țară care oferă o astfel de facilitate de comunicare cu cetățenii.
În privința mijloacelor „clasice” de comunicare, săptămânalul Curierul de Iași a avut un tiraj mediu de
24.500 de exemplare.
Un domeniu important al activității Biroului de Comunicare a fost inițierea, coordonarea și
desfășurarea unor campanii ample de comunicare a unor activități și evenimente organizate,
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exclusiv sau în parteneriat cu alte instituții, de municipalitatea ieșeană. Printre cele mai importante
astfel de campanii trebuie menționate (cronologic): manifestările organizate cu ocazia Unirii
Principatelor Române (24 ianuarie); meciurile de la Iași ale naționalei de rugby a României cu
echipele Rusiei și Germaniei; popularizarea și dezbaterea bugetului local pe 2016; campania de
curățenie de primăvară; prezentarea și dezbaterea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Iași pentru perioada 2015-2030; Festivalul Internațional al Educației; meciurile din UEFA
Champios League ale CSMS Poli Iași cu Hajduk Split; începerea noului an școlar; Sărbătorile Iașului
și Sărbătorile de Iarnă. Toate aceste campanii, alături de multe altele mai puțin ample, au presupus
un mix de acțiuni de comunicare alcătuit de conferințe de presă, comunicate, machete de presă
pentru print și online, campanii exclusiv online, afișe, flyere și broșuri, alte materiale de promovare
personalizate, bannere, mesh-uri și alte materiale de promovare outdoor.
Liberul acces la informaţiile de interes public este asigurat prin intermediul Centrului de
Informaţii pentru Cetăţeni, serviciu care asigură relaţia directă cu cetăţeanul.
Astfel, in anul 2016 s-a răspuns în proporţie de 100% la cererile de informaţii de interes public
(193 solicitări scrise, conform Legii liberului acces la informaţiile de interes public); dintre
acestea, 131 au fost solicitate de persoane juridice (mass-media, alte instituţii publice şi organizaţii
nonguvernamentale) şi 62 de persoane fizice.
Solicitările de informaţii de interes public se referă la: Utilizarea banilor publici, Modul de îndeplinire a
atribuţiilor instituţiei publice, Acte normative, Reglementări, Activitatea liderilor instituţiei, Informaţii
privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Ca urmare a modificării Legii 544/2001, în raportarea implementării acesteia s-a introdus ca
element cuantificabil nou (doar aproximativ, fiind practic imposibil a se cuantifica exact la numărul
foarte mare de cetăţeni-vizitatori din Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni şi din cele 5 Centre de
Cartier – cca 230.000 anual) numărul de solicitări verbale de informaţii publice.
Prin compartimentele sale, serviciul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni funcționează ca o
interfaţă a Primăriei în relaţia cu cetăţeanul asigurând asistarea acestuia în obţinerea informaţiilor de
interes public şi a documentelor administrative emise de autoritatea publică:
RELAŢII CU PUBLICUL
S-au oferit informaţii unui număr de aproximativ 60000 de cetăţeni privind modalitatea de a
obţine diverse documente, avize, aprobări, care, potrivit legii, intră în competenţa Primăriei sau
Consiliului Local, C.I.C.-ul asigurând şi serviciile legate de verificarea şi prelucrarea acestor
documente în vederea soluţionării, venind astfel în sprijinul cetăţenilor.
S-a gestionat şi monitorizat „Telefonul Cetăţeanului 0232 984”, oferindu-se informaţii şi
rezolvându-se în maximum 24 de ore sesizările telefonice ale cetăţenilor – cca 2650 de apeluri
preluate în anul 2016 asigurându-se permanenţa acestui serviciu oferit cetăţenilor, apelurile fiind
înregistrate şi preluate prin robotul telefonic pentru rezolvare în următoarea zi.
S-a oferit asistenţă şi materiale informative cetăţenilor în rezolvarea problemelor privind
serviciile oferite de instituţie, circa 20000 de formulare tipizate şi 12000 de pliante informative.
S-a gestionat contul de e-mail informatii@primaria-iasi.ro, oferindu-se informaţii în format
electronic unui număr de 4350 de cetăţeni (acte necesare în vederea obținerii documentelor
administrative, adrese de email ale compartimentelor funcționale, înregistrarea petițiilor sau a cererilor
pentru obținerea de informații de interes public transmise online, etc.)
ACTIVITATEA DE REGISTRATURĂ
Prin Registratura Generală au fost înregistrate un număr de 130714 documente. Astfel, au
fost solicitate / emise 1800 autorizaţii de construire si prelungirea valabilității acestora, 4888 certificate
de urbanism și prelungirea valabilității acestora, 41481 adeverinţe, adrese, citaţii, comunicări,
referate, cheltuieli, completări documentații, 15316 prelungiri autorizații, avize, autorizații funcționare,
12336 petiții diverse, sesizări, reclamații, 7119 afișări conform Legii transparenței decizionale, dosare
licitații publice, 47774 alte înregistrări interne şi externe. Comunicarea municipalităţii cu cetăţenii se
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face şi prin intermediul corespondenţei poştale, astfel că în anul 2016 s-au efectuat 309761 trimiteri
poştale, activitate în valoare de 366 914,36 lei.
ORGANIZAREA AUDIENŢELOR LA CONDUCEREA INSTITUTIEI
Principala activitate a Compartimentului de Audienţe din cadrul Centrului de Informaţii pentru
Cetăţeni constă în asistarea cetăţenilor în vederea înscrierii în audienţă la primar, viceprimari şi
secretarul Municipiului Iaşi, colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei
privind colectarea informaţiilor necesare audienţelor, participarea la audienţe.
În anul 2016, au fost înregistrate 1026 de solicitări pentru audienţă.
Cetățenii înscrișii în audiență la domnul primar Mihai Chirica au supus discuției în cadrul audienței
următoarele categorii de probleme:
includerea în programul de modernizare și asfaltare a mai multor străzi din municipiul Iași,
amenajarea stațiilor de tramvai, înființarea și modernizarea parcurilor de joacă pentru copii, toaletarea
copacilor etc (28,%);
urgentarea soluționării dosarelor de fond funciar, rectificări de titluri de proprietate sau
schimburi de terenuri (14.11%);
obținerea unei locuințe socială/convenabilă sau schimb de locuință (13,52%);
probleme urbanistice: intrări în legalitate, avizări PUZ, diferite avize de oportunitate (10,88%);
relația cu asociațiile de proprietari, mai ales în legătură cu întocmirea listelor de plată (9,11%);
promovarea unor parteneriate cu Primăria Municipiul Iași, organizarea unor evenimente
culturale sau sportive, posibilitatea amenajării unui stadion de rugby (22,41%);
altele (1.87%).
O componentă importantă şi novativă a transparenţei decizionale o constituie aplicarea principiului
democraţiei participative locale prin funcţionarea celor cinci Centre de Cartier, realizându-se astfel
implicarea cetăţenilor în viaţa comunităţii.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA CENTRELE DE CARTIER
Cele cinci mini-primării din cartierele Alexandru, Păcurari, Nicolina, Frumoasa, Tătărași
asigură cetățenilor toate mijloacele necesare pentru o relație eficientă și directă cu Primăria
Municipiului Iași:
•
ghișeu de relații cu publicul;
•
ghișeu pentru plata taxelor și impozitelor locale;
•
consultări și dezbateri publice;
•
audiențe
•
acțiuni și proiecte în parteneriat cu societatea civilă și ONG-urile.
Pentru municipalitatea ieşeană, atragerea cetăţenilor în decizia publică reprezintă unul din
obiectivele principale ale strategiei în spirit european de dezvoltare socială şi economică a oraşului
Iaşi. Prin funcţionarea centrelor de cartier se doreşte descentralizarea serviciilor publice dar şi
realizarea unor proiecte de implicare a cetăţenilor în viaţa comunităţii.
TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
Atribuţii în aplicarea strictă a Legii 52/2003 a transparenţei decizionale în administraţia publică
au următoarele departamente: serviciul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni; serviciul Informatizare,
serviciul Urbanism, biroul Secretariat Consiliul Local – Arhivă, Evidenţă Dispoziţii.
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni a acţionat în anul 2016 în următoarele direcţii:
•
aducerea la cunoștința cetăţenilor a proiectelor de hotărâre: s-au iniţiat şi publicat 206 proiecte
de hotărâre cu caracter normativ;
•
aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a actelor cu caracter normativ (respectiv Hotărâri ale
Consiliului Local) prin afişarea la sediul instituţiei, afişarea pe site-ul www.primaria-iasi.ro, trimiteri
poştale către cei interesaţi şi prin publicarea în Curierul de Iaşi;
•
organizarea dezbaterii publice a proiectului de Buget local pe anul 2016
7

Dezbaterea publică s-a realizat în două module:
a.
prin completarea unor chestionare distribuite ieşenilor prin Centrul de Informaţii pentru
Cetăţeni şi cele cinci Centre de Cartier: s-au transmis 461 de propuneri
b.
prin dezbaterea directă: s-au organizat 4 ședințe de consultări publice în Sala „Vasile
Pogor” a Primăriei Municipiului Iaşi: o întâlnire cu societatea civilă și 3 dezbateri cu cetăţenii
participanţi; în minutele încheiate s-au consemnat 73 de propuneri.
În proiectul de buget s-au inclus 139 dintre aceste propuneri.
•
participarea la organizarea consultărilor publice pentru Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană (SIDU) 2015-2030;
•
publicarea Ordinii de zi, a Minutelor şi a Proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local – sau desfășurat 19 şedinţe publice (11 ordinare si 7 extraordinare si 1 de constituire a noului Consiliu
Local, urmare a alegerilor locale din iunie 2016);
•
în vederea sporirii transparenţei decizionale şi a informării cetăţenilor interesaţi, pe site-ul
www.primaria-iasi.ro s-au publicat şi alte informaţii: organizarea licitaţiilor în vederea obţinerii unor
locuri de parcare de reşedinţă (139 anunţuri), rapoartele de informare şi consultare a publicului cu
privire la elaborarea documentaţiei urbanistice (115 rapoarte de informare afişate); anunţuri privind
obţinerea autorizaţiilor de mediu pentru completarea documentaţiilor în vederea finanţării proiectelor
elaborate; licitaţii organizate de instituţii de invăţământ sau culturale coordonate de Consiliul Local
Iaşi.
Serviciul de Urbanism a realizat aplicarea prevederilor Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, prin
publicarea pe site-ul Primăriei Iaşi a rapoartelor de informare a publicului. În anul 2016 s-au publicat
(republicat) 113 rapoarte.
COMUNICAREA ON-LINE
Prin intermediul Serviciului Informatizare din cadrul Primăriei Municipiului Iași s-au realizat:
•
activarea si întreţinerea aplicaţiei de verificare on-line de către cetăţeni a stadiului de rezolvare
a petiţiilor
•
întreţinerea aplicaţiilor de comunicare on-line şi de plată a taxelor on-line
•
încărcarea pe site-ul E-guvernare a indicatorilor cu privire la execuţia Bugetului local
•
actualizarea zilnică a site-ului www.primaria-iasi.ro cu informațiile furnizate de Centrul de
Informații pentru Cetățeni sau alte departamente
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ETICĂ ȘI INTEGRITATE
Legătura cu Agenţia Naţională de Integritate și Guvernul României cu privire la implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție s-a realizat prin intermediul Biroului Secretariat Consiliul Local –
Arhivă, Evidenţă Dispoziţii:
•
transmiterea către Agenţia Naţională de Integritate, a copilor certificate ale declaraţiilor de
avere şi ale declaraţiilor de interese depuse de către aleşii locali şi câte o copie certificată a registrelor
speciale
•
întocmirea răspunsurilor, transmiterea înscrisurilor şi documentelor solicitate către Agenţia
Naţională de Integritate, la termenul stabilit de lege, în vederea soluţionării lucrărilor având ca obiect
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evaluarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor
care fac obiectul Legii nr. 176/2010
•
transmiterea raportului final privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 2015;
•
demararea procesului de implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020, prin
aderarea la valorile, principiile, obiectivele, măsurile şi termenele prevăzute de SNA 2016-2020 şi prin
desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2016-2020
•
participarea în data de 28 martie 2016 la Conferinţa Naţională de Antifraudă şi Anticorupţie
“Tehnici de Prevenire, Detectare şi Investigare a Faptelor de Corupţie si a Fraudelor” , organizată de
Institutul Naţional de Control Intern din România – Bucureşti
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CAPITOLUL II
STRATEGII ȘI POLITICI PUBLICE.
RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI

Municipiul Iaşi a dezvoltat şi dezvoltă un pachet de politici publice la nivel local, prin
prisma necesităţilor pe care comunitatea ieşeană le are.
Domeniile politicilor sectoriale dezvoltate de administraţia ieşeană vizează:
politici publice de contractare a serviciilor sociale şi politici sociale
politici publice culturale
politici publice de tineret
politici publice locale de promovare a turismului.
1. Politicile publice de contractare a serviciilor sociale. Conform Legii asistenţei
sociale nr. 292/2011, organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale este în
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, iar finanţarea acestor servicii se
face în condiţiile legii din bugetul local, din contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a
familiei acestuia, bugetul de stat precum şi din alte surse.
În vederea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei persoanelor, grupurilor şi
comunităţilor aflate în nevoie socială, autoritatea locală – în speţă, Primaria Iaşi – a activat un
model unicat la nivel național de contractare a serviciilor de acest tip. Primăria Municipiului
Iaşi şi-a propus să dezvolte şi a dezvoltat un mecanism la nivel instituţional care presupune
exercitarea următoarelor atribuţii, prin compartimentul responsabil de contractarea serviciilor
sociale:
Organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale acordate
de furnizorii publici şi privaţi;
Încheierea, în condiţiile legii, de contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de
finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi
cofinanţarea de servicii sociale;
Monitorizarea financiară şi tehnică a contractelor mai sus menţionate.
2. Politicile sociale, culturale, de tineret implementate de Primăria Municipiului Iaşi
la nivelul comunităţii ieşene presupun dezvoltarea şi fundamentarea unor proceduri care au
la bază Legea 350/2006 privind regimul de finanţare a organizațiilor nonguvernamentale cu
toate modificările şi completările ei ulterioare.
Implementarea legislaţiei în vigoare a adus cu sine o serie de tehnici şi mecanisme noi pe
care Primăria Municipiului Iaşi le-a implementat cu succes: modelul cofinanţării proiectelor de
profil (sociale, culturale, de tineret) atât prin susţinerea anuală, cât şi multianuală, cu un
maxim al implementării de până la 3 ani, dar şi modelul cofinanţării structurilor nonguvernamentale în vederea susţinerii proiectelor de profil cu finanţare europeană.
În ceea ce priveşte modelul cofinanţării proiectelor anuale şi multianuale,
Primăria Municipiului Iaşi a dezvoltat şi a implementat, în urma consultărilor publice de
la finalul anului 2015, o metodologie aplicată în anul 2016 prin care a finanţat 11 proiecte
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culturale, 15 proiecte de tineret şi 10 proiecte sociale şi susţine în continuare 14 proiecte
multianuale, din toate cele trei sectoare ale politicilor. Mai mult, la nivelul acestor politici a
introdus noi forme de evaluare, şi anume evaluarea lor externă, în sensul de a întruni în
cadrul comisiilor de specialitate care au rolul de a supune analizei tehnice şi de conformitate
aplicaţiile depuse, specialişti atât interni, cât şi externi instituţiei administrativ-executive,
precum: consilieri locali, specialişti din cadrul Universităţilor ieşene, ai Direcţiei Judeţene de
Sport şi Tineret, etc.
În ceea ce priveşte modelul cofinanţării proiectelor de profil care au ca susţinere
financiară fondurile europene, Primăria Municipiului Iaşi susţine în calitate de partener
cofinanţator, proiectele depuse din partea actorilor din comunitatea ieşeană pentru
finanţările europene. Acest mecanism presupune ca Municipiul Iaşi să preia o parte din
povara financiară a partenerului sau a partenerilor din cadrul proiectului, cu scopul de a
atrage cât mai multe finanţări europene în comunitate, iar rata absorbţiei fondurilor europene
să se păstreze la un nivel ridicat pentru următoarea perioadă de finanţare 2016 -2020.
Pornind de la aceste măsuri implementate, Municipiul Iaşi a devenit în anul 2016
administraţia publică locală care a avut cel mai consistent fond pentru acest tip de politici
publice şi a deschis o nouă cale în ceea ce priveşte implementarea lor, cale care a devenit
model de bună practică atât pentru administraţiile publice din judeţ, din zona Moldovei,
precum şi din Republica Moldova.
3. Politica locală de promovare a turismului reprezintă o componentă importantă a
activității Municipiului Iaşi. Etapa de început a presupus axarea pe un proces de selecţie a
celei mai bune expertize în domeniu în baza căreia să se fundamenteze cele mai potrivite
măsuri pentru oraşul Iaşi. Primăria Municipiului Iaşi a organizat în acest sens, în perioada 1718 martie 2016, în Sala Grigorescu a Hotelului Majestic, Conferinţa „Rolul turismului ca factor
esenţial în dezvoltarea locală și regională”. Evenimentul şi-a propus să faciliteze integrarea
strategiei de dezvoltare turistică a Municipiului Iaşi în context regional şi naţional. Au fost
abordate problematici extrem de actuale ale Municipiului Iaşi: identificarea surselor de
finanţare pentru sectorul turistic, dezvoltarea infrastructurii ca mijloc de susţinere a turismului
durabil, îmbunătăţirea politicilor de cooperare între principalii actori din sectorul turismului,
precum şi între aceştia şi autorităţi, transferul de bune practici dinspre regiuni şi oraşe
europene cu expertiză în turismul durabil.
Expertiza realizată în urma conferinţei a determinat şi a asigurat cursul şi cursivitatea
acestei politici publice, în sensul că a devenit o sursă de fundamentare a Strategiei Integrate
de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iaşi 2015 – 2030, alături de consultările publice sau
focus-grupurile organizate cu reprezentanții industriei turistice și a mediului de afaceri ieșean.
O alta componenta importanta o reprezintă cooperarea permanenta cu actorii cheie
din sectorul turistic. Acțiunile de promovare turistica a municipiului Iași sunt realizate în
comun cu parteneri din mediul privat (agenții turistice specializate pe turism incoming) și
academic (Facultatea de Geografie a Universității Al.I.Cuza). Exemple în acest sens sunt
participarea cu stand comun la Târgul de Turism al României (martie și noiembrie 2016),
cooperarea cu Facultatea de Geografie a Universității „Al. I. Cuza” în ce privește organizarea
Târgului de Turism Vacanța (Palas Iași, martie 2016). De altfel, istoricul colaborărilor dintre
academic ieșean și municipalitate este unul de succes (evenimentele „Bun venit la UAIC” și
proiectele comune de internship pentru studenți sunt doar două exemple în acest sens).
Un alt sector ce contribuie la dezvoltarea turistică și care este puternic încurajat de
municipalitatea ieșeană este cel al evenimentelor. Festivalul Internațional al Educației,
organizat de Municipiul Iași este o manifestare de succes ce se înscrie în linia promovării
orașului prin organizarea de evenimente de impact, cu succes de public. De asemenea,
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municipalitatea a sprijinit concret manifestări organizate de alte organizații, dar care aduceau
aceleași beneficii (Festivalul Internațional de Literatura și Traducere, Festivalul Internațional
de Teatru pentru Publicul Tânăr, Street Delivery, numeroase expoziții ale meșterilor
populari).
Abordări inovative la nivelul Primăriei Municipiului Iași privind politicile publice
locale
1.
Dezvoltarea unui nou model de finanțare a ONG-urilor pe legea 350/2005. În urma
unui proces participativ cu beneficiarii (trei sesiuni de dezbateri publice), Primăria a construit
un nou Regulament de finanțare nerambursabilă a proiectelor societății civile, în baza Legii
350/2005. Nol regulament a adus o serie de tehnici și mecanisme noi, precum
sprijinirea ONG-urilor în accesarea fondurilor europene prin acoperire, de către
Consiliul Local , a până la 50% din cofinanțarea aplicantului către finanțator. Mecanismul de
cofinanțare prevede aprobarea cofinanțării prin Hotărâre de Consiliu Local.
Posibilitatea de a propune proiecte multianuale spre finanțare, ameliorând astfel
impactul intervențiilor sociale, culturale și de tineret. 14 proiecte multianuale au fost susținute
în 2016.
În 2016, Municipiul Iași a avut cel mai mare fond pentru acest tip de politici publice și a
deschis o nouă cale în ce privește implementarea lor. Au fost finanțate 11 proiecte culturale,
15 proiecte de tineret și 10 proiecte sociale și susține în continuare 14 proiecte multianuale.
2.
Introducerea fondului de tineret conform legii 350/2006. Cu un milion de lei
alocare în 2016, Municipiul Iaşi s-a aflat pe prima poziţie la nivel naţional în ceea ce priveşte
alocarea fonduri destinate activităţilor de tineret. Iaşul este urmat de Timişoara, cu 815.000
lei, şi Bacău, cu 300.000 de lei. Aceste date au fost incluse într-un studiu realizat de Centrul
pentru Politici Educaționale (CPE), alături de Societatea Academică din România (SAR) și
Consiliul Tineretului din România (CTR) - „Tineri pentru democrație: transparență și bună
guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților
locale”.
3.
Transparență în evaluarea propunerilor de proiecte. Comisiile de specialitate care
au rol de analiză tehnică a proiectelor au integrat, pe lângă consilieri locali și specialiști ai
instituției, și experți externi din cadrul Universităților ieșene și a Direcției Județene de Sport
și Tineret.
4.
Municipiul Iași a devenit Centrul pilot de dezvoltare de politici publice in
domeniul social prin aprobarea în Consiliul Local a Regulamentului de Contractare a
Serviciilor Sociale, inițiativă unică la nivel național.
Modelul de bună practică de la Iași a fost popularizat la nivel național prin conferința
națională Model de parteneriat public- privat pentru dezvoltarea comunității – 15 decembrie
2017 – organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale,
Primăria Iași și Asociația Municipiilor din România.
Municipiul Iaşi a sprijinit de asemenea – în baza calendarului anual de proiecte
finanţate din fonduri publice – proiecte educaţionale, culturale, sociale ale organizaţiilor
neguvernamentale de tineret, în funcţie de importanţa proiectelor pentru comunitatea
ieşeană, de urgenţa lor, de alocările bugetare existente la nivelul instituţiei.
RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI
Unul dintre principalele obiective ale Primăriei Municipiului Iaşi este construirea unui
real parteneriat cu mediul de business, drept condiţie esenţială pentru dezvoltarea activităţilor
economice şi a investiţiilor private, cu impact direct asupra creşterii numărului locurilor de
muncă, implicit a nivelului de trai al ieşenilor.
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În municipiul Iași sunt înregistrate circa 18.000 de societăți comerciale cu capital
privat. Numai în cursul anului trecut, în orașul nostru au fost înființate peste 1.700 noi
societăți comerciale.
Aceste date indică o dinamică foarte puternică a mediului de afaceri ieşean, motiv
pentru care municipalitatea, în cooperare cu instituțiile reprezentative ale operatorilor
economici, încearcă să identifice cele mai bune mecanisme de stimulare a investițiilor și
dezvoltare a afacerilor.
În colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Iași, am înființat la finalul anului trecut
un Consiliu Economic Consultativ, care are rolul de a asigura comunicarea permanentă între
mediul de afaceri şi Primăria Municipiului Iaşi, pentru stabilirea direcţiilor strategice de
acţiune ale municipalităţii în sectorul economic, precum şi pentru soluţionarea unor probleme
punctuale ale agenților economici. Din această structură fac parte reprezentanţi ai mediului
de afaceri, ai operatorilor din turism, ai structurilor asociative ale mediului de afaceri, la
recomandarea Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi. De asemenea, în cadrul acestui Consiliu
pot fi cooptaţi şi reprezentanţi ai mediului academic local.
Urmărim astfel asigurarea unui cadru legislativ local adecvat dezvoltării activităţilor
economice, iniţierea şi susţinerea de programe speciale dedicate IMM-urilor, precum şi
atragerea investiţiilor care pot pune în valoare unul dintre principalele atuuri ale Iaşului: forţa
de muncă înalt calificată.
De asemenea, în cursul anului trecut am constituit Grupul de Lucru Local pentru
Tehnologia Informației, o structură în cadrul căreia ne întâlnim periodic cu reprezentanții
firmelor din industria IT&C, precum și cu conducerile facultăților de profil din Iași.
S-a creat astfel o infrastructură de lucru comună în care s-au implicat alături de
Primăria Municipiului Iaşi o multitudine de actori de profil din comunitatea ieşeană, după cum
urmează: EURONEST, Continental, Amazon, Şcoala Informală de IT, Ness, Scc, Atexis, Red
Point Solutions, precum şi reprezentanţii Facultăţii de Informatică a Universităţii “Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Facultăţii de Automatizări şi Calculatoare a Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, acestă configuraţie de lucru fiind deschisă şi rămânând deschisă
tuturor actorilor din domeniul IT.
În cadrul acestor întâlniri de lucru, se realizează un schimb dinamic de opinii,
încercăm să identificăm cele mai bune soluții pentru problemele pe care le întâmpină aceste
companii și chiar să fundamentăm proiecte legislative care să sprijine dezvoltarea acestui
sector economic.
Astfel, s-a avansat proiectul transformării Centrului Expozițional “Moldova” într-un
centru de cercetare și inovare în IT, idee pe care vom încerca să o implementăm în perioada
următoare.
Totodată, au fost sintetizate o serie de propuneri pentru a fi înaintate Ministerului
Cercetării şi Inovării, ca minister de resort din prisma problematicii ridicate în vederea unor
posibile implementări viitoare, după cum urmează:
1.
Crearea unui proiect pilot la nivel naţional, sau care să fie implementat pentru început
în câteva dintre judeţele ţării (inclusiv judeţul Iaşi), prin care să se creeze incubatoare în
interiorul cărora să se desfăşoare activităţi prin intermediul cărora să se identifice tineri cu
activităţi inovatoare în domeniul IT sau în domeniul IT corelat cu domenii conexe astfel încât
să se pună în practică proiecte viabile la nivel local, regional sau chiar cu extindere naţională,
ceea ce presupune formarea concomitentă a abilităţilor antreprenoriale ale tinerilor implicaţi.
Problema pe care grupul IT a identificat-o alături de Primăria Iaşi în momentul de faţă este
legată de exploatarea acestor rezultate. Tinerii ar trebui să intre într-un incubator real, de
unde să-şi poată dezvolta ideile şi să aibă o posibilă susţinere financiară pentru acest
proiect-pilot. Pe lângă soluţia identificată la nivel local: o locaţie pusă la dispoziţie pe
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perioada verii (3 luni - în Iulie – Septembrie), de către Municipiul Iaşi alături de Facultatea de
Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, unde peste vară să se lucreze la
aceste idei, să fie încurajaţi să participe şi specialiştii care să îi ghideze pe tineri. De
asemenea, plata mentorilor şi a studenţilor s-ar putea face din contribuţii naţionale sau din
contribuţiile de tip Business Angles, pentru a se susţine anumite idei fezabil de a fi
implementate.
2.
Pe de altă parte, un alt aspect este legat de o posibilă modificare a curriculei atât
pentru domeniul educaţiei preuniversitare, cât şi pentru mediul universitar. Posibilele soluţii
identificate pentru mediul preuniversitar se leagă de completarea curriculei cu anumite
cursuri de specializare pentru domeniul IT, care să permită orientarea timpurie a elevilor
către acest domeniu sau specializare şi care să fie percepute ca o supraspecializare mai ales
în situaţiile în care domeniul de bază al elevilor este unul conex mediului IT.
3.
În ceea ce priveşte mediul universitar, propunerile mediului de IT ieşean pornesc de la
insuficienta forţă de muncă existentă în companiile de profil ieşene. Acest fapt a fost
sintetizat de către mediul de IT ieşean sub forma unei cerinţe care să presupună creşterea
numărului de persoane care să fie şcolarizate în interiorul facultăţilor de profil.
4.
De asemenea, s-a avansat ca şi posibilă soluţie alternativă ideea dublei specializări,
cea de-a doua specializare să fie în domeniul IT, ceea ce implică crearea unor cursuri şi a
unor seminarii cu nivele de aprofundare diferite, în funcţie de gradul de corelare mai mult sau
mai puţin pronunţat în raport cu specializarea de bază, precum şi corelarea Facultăţilor,
implicit Universităţilor, care pot suporta această dublă specializare sau care ar opta pentru un
asemenea sistem.
5.
Mai mult, s-a pus în discuţie crearea unui sistem al reconversiei profesionale care să
se poată realiza la nivelul de masterat prin crearea unui program de studiu care să ofere
tinerilor posibilitatea orientării lor către domeniul IT după specializarea de licenţă. În ambele
cazuri menţionate anterior, posibilitatea desfăşurării cursurilor de dublă specializare sau
reconversie profesională a pus în discuţie desfăşurarea acestor tipuri de cursuri atât în
mediul online, în baza unei platforme naţionale recunoscute de către ministerul de resort şi
acreditată în acest scop. Această posibilă soluţie a fost suspusă atenţiei mai ales datorită
faptului că infrastructura existentă la nivelul universităţilor ieşene este de cele mai multe ori
suprasolicitată în condiţiile existente.
6.
În baza soluţiilor identificate anterior, atât pentru mediul universitar cât şi pentru
mediul preuniversitar, crearea unui sistem de diplome recunoscute la nivel naţional şi
internaţional care să ofere un grad mai mare de recunoaştere precum şi de competenţe
tinerilor care doresc să lucreze în sectorul IT. Precum şi un grad mai mare de mobilitate a
absolvenţilor între domeniile alese sau dinspre domeniile alese către mediul IT.
7.
Ajutarea tinerilor care desfăşoară activităţi de predare la facultăţile cu profil IT. Posibile
soluţii ar fi: acordarea de sprijin de orice tip pentru cazare; acordarea de facilităţi fiscale
precum reducerea de 16% la impozitul pe salariu (după cum beneficiază toţi cei care
lucrează în companiile de IT); implicarea companiilor care să asigure burse pentru tinerii
până în 30 sau 35 de ani şi care să beneficieze de facilităţi fiscale pentru bursele acordate.
Un alt reper al implicării municipalității în eforturile de dezvoltare a relațiilor comerciale
ale firmelor ieșene îl reprezintă implicarea activă a Primăriei Municipiului Iași în organizarea
Expoziției ”Fabricat în Moldova” și a Forumului Economic România-Republica Moldova, în
noiembrie 2016, la Palas Mall. Ca urmare a parteneriatului stabilit cu această ocazie cu
autoritățile din Republica Moldova, câteva dintre marile companii ieșene au avut posibilitatea
de a-și prezenta produsele și serviciile la Expoziția Națională ”Fabricat în Moldova”,
desfășurată la Chișinău, la începutul acestui an.
Toate aceste eforturi de consolidare a parteneriatului cu mediul de business ieșean au
fost completate cu întâlniri pe care le-am avut cu operatori economici, la sediul acestora,
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ocazie cu care au fost soluționate probleme punctuale din aria de responsabilitate a
municipalității cu care se confruntau companiile respective.
Nu în ultimul rând, subliniem că impozitele şi taxele locale percepute la Iaşi sunt
printre cele mai mici comparativ cu restul oraşelor de acelaşi rang, marea lor majoritate
situându-se la limita minimă obligatorie stabilită prin lege, iar această politică fiscală va
continua şi în anii următori. Toate aceste măsuri au rolul de a asigura un climat prietenos şi
predictibil pentru mediul de business, care să asigure dezvoltarea oraşului Iaşi.
Primăria Municipiului Iași dorește să devină un partnerer credibil, predictibil și onest
pentru mediul de afaceri și investitori care să vadă în orașul nostru un model de bune practici
și care să se raporteze la Iași ca la un oraș dinamic, modern și în continua expansiune.
Toate acțiunile de importanță particulară pentru mediul de afaceri ieșean la care am
participat în 2016 (vizitele la companiile importante ale industriei de IT/outsourcing/industrie –
Continental, SCC Services, Xerox, Amazon, Sonovision, Atexis, Centric, Pentalog, Oracle,
BMT Aerospace, Lear Corporation etc., participarea la Iași Business Days, la Iași Business
Mixer organizat de ABSl, la Salonul Internațional Euroinvent, la Gala PIN Awards, la
întâlnirea cu Președintele României dedicate industriei de IT organizată de ABSL, întâlnirile
cu reprezentanții BERD, ai Băncii Mondiale, ai Société Générale sau Unicredit, întâlnirile de
la Camera de Comerț și Industrie Iași, întâlnirile cu potențialii investitori la Iași) transmit un
mesaj clar de susținere a Primăriei Municipiului Iași pentru companiile multinaționale și
firmele ieșene care trebuie să găsească în Iași un mediu onest, predictibil și transparent.
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL
La nivelul anului 2016 Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial a
întreprins activităţi de consiliere în vederea realizării procedurilor operaţionale pentru
structurile ce compun aparatul de specialitate a primarului Municipiului Iaşi în vederea
desfăşurării activităţilor într-un mod eficient , eficace şi respectând legislaţia în vigoare.
Dintre structurile mai sus menţionate amintim: Birou Reglementare Transport Urban ,
Serviciul Asociaţii Proprietari , Birou Executare Taxe şi Impozite Persoane Fizice , Serviciul
Relaţii Internaţionale , Serviciul Control Fiscal Persoane Juridice , Birou Executare Amenzi,
Serviciul Contabilitate Venituri , Birou Constatare Impunere Persoane Fizice, Birou
Constatare Impunere Persoane Juridice, Birou Executare Creanţe Bugetare Persoane
Juridice, Birou Organizare Evenimente Publice, Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice şi
Juridice , Serviciul Corp Control Primar, Serviciul Constatare, Impunere Persoane Fizice,
Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice, Biroul Executare Taxe şi Impozite Persoane
Fizice, Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice, Biroul Achiziţii Publice.
Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial a întreprins misiuni de
audit, conform programului de audit intern aprobat şi avizat de către conducere pentru anul
2016, în urma cărora nu au fost constatate neconformităţi în desfăşurarea activităţilor în ceea
ce priveşte managementul calităţii şi control intern managerial la nivelul Municipiului Iaşi , dar
au fost constatate domenii de îmbunătăţire, de care responsabilii de structuri au luat la
cunoştiinţă urmând să actualizeze documentaţia acolo unde situaţia o impune.
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CAPITOLUL III
GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE,
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI PROIECTE EUROPENE

GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE
Prin Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale - departamentul de specialitate al
Muncipiului Iaşi - se asigură managementul financiar-contabil pentru întreaga activitate economică a
Municipiului Iaşi, respectiv activitatea de fundamentare şi elaborare a bugetului şi cea de colectare
taxe şi impozite locale.
Bugetulul Local în anul 2016
1. Veniturile şi cheltuielile bugetare
În bugetul local al Municipiului Iaşi s-au prevăzut venituri totale în sumă de 652.223.130 lei, din
care s-au încasat 682.817.081 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 104,69%. Comparativ
cu încasările anului 2015 (820.638.451 lei), nivelul veniturilor totale previzionate şi realizate în cursul
anului 2016 s-a diminuat cu 137.821.370 lei, cu precădere ca urmare a scăderii veniturilor din
dezvoltare încasate (de la 275.650.480 lei, la 71.936.863 lei), care la rândul lor, s-au micşorat (de la
92.670.938 lei, la 20.734.988 lei) în principal, în urma scăderii nivelului sumelor primite de la UE. Se
poate spune astfel că, procentul încasărilor în anul 2016 faţă de încasările din anul 2015 pentru
perioada de raportare este de 83,21%. Scăderea procentuală a veniturilor încasate în anul 2016 faţă
de anul 2015 a fost de 16,79%.
Veniturile şi cheltuielile bugetului local în anul 2016 comparativ cu 2015
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718.865.430

652.223.130

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

800.000.000

648.347.494
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400.000.000
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200.000.000
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0

Cheltuielile totale prevăzute au fost în sumă de 718.865.430 lei, din care s-au efectuat
cheltuieli în suma de 648.347.494 lei, reprezentând un grad de realizare de 90,19%. La fel ca şi
veniturile, cheltuielile totale efectuate în cursul anului 2016 au un nivel mai scăzut comparativ cu anul
precedent (824.608.820 lei), ca urmare a reducerii cheltuielilor cu transporturile, combustibili şi
energie, acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, alte acţiuni economice, cultură,
recreere şi religie, sănătate. Astfel, cheltuielile bugetare la nivelul anului 2016 s-au micşorat faţă de
cele înregistrate în anul 2015 cu un procent de 21,38%.
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Comparativ cu anul 2015 când a existat un deficit bugetar în valoare de 3.970.369 lei, în anul
2016 Municipiul Iaşi a încheiat execuţia bugetului local cu un excedent în sumă de 34.469.587 lei,
calculat ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate.
2. Structura veniturilor realizate în anul 2016 comparativ cu prevederile bugetare
Fundamentarea veniturilor se bazează pe constatarea şi evaluarea materiei impozabile şi a
bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor
prestate şi a veniturilor obţinute din acestea. Acestea se concretizează în activitatea fiscală
organizată în cadrul D.G.E.F.P.L prin compartimente specializate.
Ponderea veniturilor pe cele două componente, proprii şi atrase, în totalul veniturilor realizate, este
după cum urmează:
•
venituri proprii în proporţie de 55,44% ;
•
venituri atrase (subvenţii de la bugetul statului, sume defalcate din TVA de la bugetul de stat,
transferuri voluntare şi sume primite de la U.E.) în proporţie de 44,56%.
Veniturile proprii încasate sunt în cuantum de 378.521.426 lei, înregistrând astfel un grad de realizare
de 99,55 % faţă de prevederea bugetară.
În cadrul veniturilor atrase, în sumă de 304.295.655 lei, cea mai mare pondere o au sumele
defalcate din TVA, reprezentând 83,46%, urmate de subvenţiile de la bugetul de stat 9,68% şi sumele
primite de la Uniunea Europeană 6,81%.

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumire indicator
VENITURI TOTALE
Venituri proprii
Venituri fiscale
Cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit
Venituri nefiscale
Venituri din capital
Subvenţii
Transferuri voluntare, altele decât
subvenţiile
Sume defalcate din TVA
Sume de la UE

Prevederi
Încasări
bugetare
realizate
2016 (lei)
2016 (lei)
652.223.130 682.817.081
380.244.210 378.521.426
589.857.320 581.780.424

Grad de
realizare
2016 (%)
104,69
99,55
98,63

227.604.530 227.496.582

99,95

45.684.420
3.285.920
13.221.270

46.135.217
4.720.224
29.446.227

100,99
143,65
222,72

159.940

159.940

100,00

258.423.510 253.954.499
98,27
174.200 20.734.989 11.902,98

Inspectorii Biroului Executare Creanţe Bugetare Persoane Juridice au întocmit acte de
executare a debitelor neachitate la scadenţă, astfel că, în anul 2016 s-a încasat de la persoane
juridice suma de 7.083.565 lei. De asemenea, ca urmare a măsurilor de executare silită întreprinse de
Biroului Executare Taxe şi Impozite Persoane Fizice s-a încasat suma de 4.591.938 lei.
În cadrul activităţii desfaşurate în timpul inspecţiei fiscale de către Serviciul Control Fiscal
Persoane Fizice şi Juridice, s-au stabilit diferenţe de impozite şi taxe. Gradul de încasare a acestora
în timpul inspecţiei fiscale (persoane fizice şi juridice) şi în urma regularizării taxei pentru Autorizaţie
Construcţie se prezintă astfel:
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Total
Cazuri
Lei

Denumire indicator

Total an 2016
%
%
diferenţe
încasare
pe tipuri
în timpul
de
controlului
impozite
---------

Încasat
Lei

Sume
neîncasate
de la
societăţi în
insolvenţă

Inspecţii fiscale şi regularizare
527
----taxă AC
Diferenţe stabilite din care:
1.662.662 1.315.644
----79,1
Impozit clădiri
358.212
85.643
21,5
23,9 1.782.770 lei
Impozit teren
12.276
1.818
0,7
14,8 reprezentand
10,7% din
Impozit mijloace de transport
20.309
2.807
1,2
13,8
total
diferente
Taxă firmă
7.189
6.244
0,4
86,8
stabilite
Taxă hotelieră
163
163
0,0
100,0
Regularizare taxă autorizaţie
1.264.513 1.218.969
7,2
96,4
construcţie
În acest context, prezentăm câţiva indicatori semnificativi ai activităţii desfăşurate la nivelul
compartimentului de Control Fiscal Persoane Fizice şi Juridice din care rezultă un grad mai mic de
încasare a diferenţelor stabilite de organul de control de 79,1% în anul 2016 faţă de 82,5% în 2015:

% 2016
faţă de
2015

Denumire indicator

An 2015

An 2016

Diferenţe stabilite din care:

2.230.92
3
774.407
1.456.51
6
1.839.41
9
449.779
1.389.64
0

1.662.662

74,5

578.168
1.084.494

74,7
65,5

1.315.644

71,5

277.886
1.037.758

61,8
74,7

- persoane juridice
- persoane fizice
Diferenţe încasate
care:
- persoane juridice
- persoane fizice

din

Grad
de
încasar
e 2015
%

Grad de
încasare
2016 %

82,5

79,1

Detalierea pe tipuri de activităţi se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator
Număr inspectii fiscale efectuate şi regularizări
taxă autorizaţie construcţie
Diferenţe stabilite din care:
- impozit pe cladiri
- impozit pe teren
- impozit pe mijloace de transport
- regularizare taxa autorizatie construire
- taxă hotelieră
-taxă firmă
Diferenţe încasate

598

527

% 2016
faţă de
2015
88.1

2.230.923
565.033
35.697
37.983
1.489.591
63.093
39.526
1.839.419

1.662.662
358.212
12.276
20.309
1.264.513
163
7.189
1.315.644

74,5
63,4
34,4
53,5
84,9
0,3
18,2
71,5

An 2015

An 2016
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3. Structura cheltuielilor realizate în anul 2016 conform clasificaţiei bugetare funcţionale
Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor pe ordonatori de credite, pe
destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective se efectuează în concordanţă
cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea
funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective.
Plăţile au fost efectuate în limita creditelor bugetare, pe destinaţiile stabilite, respectându-se
reglementările Legii 273/2006, republicată, privind finanţele publice locale. De asemenea s-au aplicat
procedurile operaţionale specifice direcţiei, pe principalele activităţi. Sumele aprobate la partea de
cheltuieli prin buget, în cadrul cărora s-au angajat, ordonanţat şi lichidat plăţi au reprezentat limite
maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor din buget s-a făcut numai în limita creditelor
bugetare aprobate.
Comparativ cu anul 2015, gradul de realizare a cheltuielilor faţă de prevederile bugetare la
nivelul anului 2016 a cunoscut o sensibilă diminuare, de la 91,42% la 90,19%. Astfel, dacă suma
totală prevăzută a fi cheltuită se ridica la 902.045.230 lei în anul 2015, iar plăţile efectuate erau în
valoare de 824.608.820 lei, în anul 2016 cheltuielile prevăzute au însumat 718.865.430 lei, iar plăţile
efectuate au fost în cuantum de 648.347.494 lei.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire indicator
51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe
54.02 Alte servicii publice generale
55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională
65.02 Învăţământ
66.02 Sănătate
67.02 Cultură, recreere şi religie
68.02 Asigurari şi asistenta socială
70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
74.02 Protecţia mediului
80.02 Acţiuni generale economice, comerciale şi de
muncă
81.02 Combustibili şi energie
84.02 Transporturi
87.02 Alte acţiuni economice
TOTAL

Prevederi
bugetare
2016 (lei)
43.211.250
15.444.700
7.884.000
16.158.500
240.464.380
15.874.000
47.598.500
63.346.260
60.225.340
20.960.800

Plăţi
efectuate
2016 (lei)
35.905.920
11.470.436
7.680.204
15.724.810
233.477.759
14.872.902
40.351.962
59.670.855
43.760.547
20.493.942

Grad de
realizare
2016 (%)
83,09
74,27
97,42
97,32
97,09
93,69
84,78
94,20
72,66
97,77

300.000
43.678.220
142.909.000
810.480
718.865.430

0
40.575.401
124.289.709
73.047
648.347.494

0,00
92,90
86,97
9,01
90,19

Conform clasificaţiei bugetare funcţionale, cele mai ridicate plăţi efectuate în cursul anului
2016 au vizat cheltuielile cu învăţământul (233.477.759 lei), transporturile (124.289.709 lei),
asigurările şi asistenţa socială (59.670.855 lei), locuinţele, serviciile şi dezvoltarea publică
(43.760.547 lei), combustibili şi energie (40.575.401 lei).
Comparativ cu anul 2015, se constată o majorare a prevederilor bugetare şi a plăţilor
efectuate în decursul anului 2016 pentru cheltuielile cu asigurările şi asistenţă socială, cu locuinţele,
serviciile şi dezvoltarea publică, precum şi cu protecţia mediului, dar şi o diminuare a celor pentru
transporturi, combustibili şi energie, cultură, recreere şi religie. Cel mai mare grad de realizare (de
peste 90%) se constată pentru cheltuielile efectuate cu protecţia mediului, tranzacţiile privind datoria
publică şi împrumuturile, ordinea publică şi siguranţa naţională, învăţământ, urmate de asigurări şi
asistenţă socială, sănătate, combustibili şi energie.

21

Ponderea cheltuielilor realizate în anul 2016 în totalul plăţilor efectuate
(conform structurii clasificaţiei bugetare funcţionale)
81.02 Combustibil şi energie
6,26%
80.02 Acţiuni generale
economice, comerciale şi de
muncă
0,00%

51.02 Autorităţi publice şi
84.02 Transporturi
acţiuni externe
19,17%
5,54%
87.02 Alte acţiuni economice
0,01%

54.02 Alte servicii publice
generale
1,77%

55.02 Tranzacţii privind
datoria publică şi
împrumuturi
1,18%

61.02 Ordine publică şi
siguranţă naţională
2,43%

74.02 Protecţia mediului
3,16%
70.02 Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică
6,75%
68.02 Asigurari şi asistenta
socială
9,20%

65.02 Învăţământ
36,01%
67.02 Cultură, recreere şi
religie
6,22%

66.02 Sănătate
2,29%

Procentual, din totalul plăţilor efectuate în cursul anului 2016, conform clasificaţiei bugetare
funcţionale, cele mai mari ponderi le au cheltuielile cu învăţământul (36,01%), transporturile (19,17%),
asigurările şi asistenţa socială (9,20%), locuinţele, serviciile şi dezvoltarea publică (6,75%),
combustibili şi energie (6,26%), cultură, recreere şi religie (6,22%) şi cu autorităţile publice şi acţiunile
externe (5,54%), precum se poate observa în graficul de mai sus.
4. Structura cheltuielilor realizate în anul 2016 conform clasificaţiei bugetare economice
În anul 2016, cele mai mari plăţi conform clasificaţiei bugetare economice, s-au efecuat pentru
cheltuielile de personal (242.917.525 lei), bunuri şi servicii (157.859.432 lei), rambursări de credite
(58.299.830 lei), subvenţii (54.703.480 lei) şi active nefinanciare (47.479.347 lei). Gradul de realizare
a cheltuielilor este de peste 90% la aproape toate categoriile, mai puţin pentru proiectele finanţate din
fonduri externe nerambursabile, alte transferuri, active nefinanciare şi fondul de rezervă.

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumire indicator
Titlul I. Cheltuieli de personal
Titlul II. Bunuri şi servicii
Titlul III. Dobânzi
Titlul IV. Subvenţii
Titlul V. Fond de rezervă
Titlul.VI. Transferuri între unităţi
ale administraţiei publice
Titlul VII. Alte transferuri
Titlul VIII. Proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile
Titlul IX. Asistenţă socială
Titlul X. Alte cheltuieli
Titlul XII. Active nefinanciare
Titlul XIII. Active financiare
Titlul XVI. Rambursări de credite
TOTAL

Prevederi
bugetare 2016
(lei)
248.993.500
169.941.030
7.303.500
54.790.000
1.235.950

Plăţi
efectuate
2016 (lei)
242.917.525
157.859.432
7.116.851
54.703.480
0

Grad de
realizare
2016 (%)
97,56
92,89
97,44
99,84
0,00

31.138.950
3.594.920

29.640.469
2.633.895

95,19
73,27

18.694.070
19.875.620
13.935.000
88.569.890
2.200.000
58.593.000
718.865.430

14.468.313
17.860.772
13.367.580
47.479.347
2.000.000
58.299.830
648.347.494

77,40
95,93
95,93
53,61
90,91
99,50
90,19
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Din totalul plăţilor efectuate în cursul anului 2016, conform clasificaţiei bugetare economice,
ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile cu personalul (37,47%), urmate de cele cu bunurile şi
serviciile (24,35%), rambursările de credite (8,99%), subvenţiile (8,44%) şi cu activele nefinanaciare
(7,32%), precum se poate observa în graficul alăturat.
Ponderea cheltuielilor realizate în anul 2016 în totalul plăţilor efectuate
(conform clasificaţiei bugetare economice)
Rambursări de credite
8,99%
Active nefinanciare
7,32%
Alte cheltuieli
2,06%

Titlul XV. Imprumuturi
0%

Active financiare
0,31%

Titlul XVI. Rambursări de
credite
9%

Cheltuieli de personal
37,47%

Asistenţă socială
2,75%
Proiecte cu finanţare din
fonduri externe
nerambursabile (FEN)
2,23%
Alte transferuri
0,41%
Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
4,57%

Subvenţii
8,44%

Dobânzi
1,10%

Bunuri şi servicii
24,35%

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ teritoriale se efectuează pe
cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.
5. Secţiunea de funcţionare
Secţiunea de funcţionare reprezintă partea de bază a bugetului local care cuprinde veniturile
necesare finanţării cheltuielilor pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi
cheltuielile curente respective.
Secţiunea de funcţionare deţine o pondere importantă din bugetul local, întrucât aici sunt
incluse cheltuielile de personal, precum şi cele cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii
Municipiului Iaşi şi a unităţilor şi serviciilor subordonate (Direcţia de Asistenţă Comunitară, Direcţia
Creşe, cele 71 de centre bugetare reprezentând unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Iaşi, Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, Editura
Junimea, Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Ateneul Tătăraşi, Poliţia Locală Iaşi, Direcţia Locală de
Evidenţa Populaţiei) în condiţii optime.
În totalul cheltuielilor secţiunii de funcţionare a bugetului local, în sumă de 576.971.308 lei,
cheltuielile de personal în anul 2016 deţin cea mai importantă pondere, respectiv 42,10% (în cadrul
acestora, un procent de 75,12% este reprezentat de cheltuielile de personal pentru învăţământ, în
sumă de 182.484.396 lei), iar cheltuielile cu bunuri şi servicii reprezintă un procent de 27,36%,
împreună totalizând aproape 69,50% din totalul cheltuielilor acestei secţiuni.
Din bugetul Municipiului Iaşi s-au asigurat fonduri pentru o serie de acţiuni şi activităţi precum:

asigurarea serviciului de salubrizare a oraşului, prin colectarea şi tratarea reziduurilor si
activitatea de hingherit

întreţinerea spaţiilor verzi

întreţinerea monumentelor, fântânilor, versanţilor, semaforizare rutieră şi mobilier urban

întreţinerea, reparaţia şi modernizarea străzilor

acoperirea diferenţei de preţ dintre preţul de producere al energiei termice şi preţul local de
facturare către populaţie

subvenţionarea deplasării cu mijloacele de transport în comun a anumitor categorii de
beneficiari precum: pensionari, elevi, studenţi, prin Regia Autonomă de Transport Public si ulterior
Compania de Transport Public
6. Secţiunea de dezvoltare
Secţiunea de dezvoltare reprezintă partea complementară a bugetului local, care cuprinde
veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.
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Finanţarea investiţiilor publice derulate de către Municipiul Iaşi din bugetul local in anul 2016 a
fost în sumă de 71.376.186 lei.
Dintre investiţiile importante pentru oraşul Iaşi realizate în anul 2016, menţionăm următoarele,
exceptând proiectele postaderare:
•
Dotări echipamente IT, inclusiv licenţe
•
Achiziţie maşini de numărat bani cu detectare bancnote false
•
Achiziţionare case de bani pentru casieriile P.M.I.
•
Achiziţionare sistem alarmare casierii-sisteme de securizare
•
Cheltuieli cu autorităţile publice aferente studiilor de fezabilitate şi alte studii
•
Cadastru general şi realizarea băncii de date urbană
•
Amenajare şi reabilitarea spaţiu P.T. Hlincea pentru înfiinţare centru personae vârstnice
•
Dotări pentru zone de agrement (motocoase, maşini de tuns gazon, boilere pentru apă)
•
Dotări echipamente de eficientizare a consumului de energie reactivă inductivă la stadionul „E.
Alexandrescu
•
Proiectare, taxe, avize parc de distracţie pentru copii, locuri de joacă inclusiv acces oraş
•
Proiecte, studii, taxe pentru construire stadion de rugby şi alte baze sportive
•
Expertize tehnice pentru monumente
•
Consolidare, reabilitare şi restaurare monument Crucea lui Ferentz
•
Mobilier urban inclusiv acces oraş (echipament protecţie led panou afisaj, toalete automate,
panou informare, stâlpi iluminat)
•
Sistem supraveghere în spaţii publice
•
Concurs de soluţii (monumente, statui, cladiri publice - N. Iorga, Regele Ferdinand, Opera
Romana, etc)
•
Modernizare spaţii de joacă
•
Proiectare modernizare şi reabilitare creşe
•
Achiziţii de imobile şi terenuri
•
Achiziţii clădiri de patrimoniu şi monumente
•
Achiziţie echipamente iluminat festiv
•
Achiziţia a 5 sisteme complete de taxare automată în parcările cu plată din Municipiul Iaşi
•
Proiecte, taxe, avize locuinţe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală şi alte proiecte, PUZ-uri
•
Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iaşi 2015-2030
•
Servicii proiectare consolidare şi refuncţionalizare Palat Braunstein
•
Servicii de proiectare pentru consolidare şi reabilitare Muzeu de Istorie Naturală
•
Servicii de proiectare pentru Centrul Internaţional pentru artă contemporană
•
Servicii proiectare pentru reabilitare termică blocuri
•
Expertize imobile D.A.P.P.P.
•
Studii de fezabilitate pentru extindere reţele de distribuţie de alimentare cu energie electrică
consumatori casnici, reţele iluminat public,auditul sistemului iluminat public în Municipiul Iaşi
•
Elaborare Plan de acţiuni privind energia durabilă
•
Studii, rapoarte evaluare şi proiecte pentru înfiinţare Parc Industrial Fortus
•
Studiu versant Păcurari ca urmare a efectului de creştere a accesibilităţii apelor subterane
•
Proiectare lucrări de consolidare versant zona Ţicău-Sărărie
•
Alte cheltuieli asimilate investiţiilor pentru locuinţe, servicii, dezvoltare publică (reabilitări spaţii,
regenerare urbană, branşamente la reţeaua de apă şi canalizare, racordare la reţeaua de energie
electrică, împrejmuire teren)
•
Proiectare, taxe avize, analiza cost-beneficiu pentru Reabilitarea sistemului de termoficare în
Municipiul Iaşi, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru
creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană, etapa II
•
Achiziţie mijloace transport urbane (autobuze, tramvaie)
•
Achiziţie copertine pentru peroane staţii transport public
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•
Proiectare şi actualizare proiecte modernizare străzi, asistenţă tehnică
•
Proiectare, taxe, avize: Reabilitare linii tramvai: Tronson: Podu Roş - bd. Ţuţora (intersecţie cu
str. Primăverii), Tronson: Calea Chişinăului (intersecţie cu bd. Metalurgiei) - Rond Ţuţora =
•
Proiectare suprataversare râul Bahlui în zona Cicoarei-Dacia prin 3 poduri din beton armat
(unul cu 2 benzi carosabile şi 2 cu câte 4 benzi carosabile)
•
Modernizare străzi
•
Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iaşi
•
Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere
•
Reabilitare linii de tramvai: Tronson: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriţă, Tronson:
Bucşinescu -bd. Tudor Vladimirescu - Calea Chişinăului şi altele
INVESTIȚII ALE MUNICIPIULUI IAŞI
În anul 2016 s - au derulat investiţii pe următoarele direcţii mari: investiţii proprii ale
Municipiului Iaşi, investiţii în reţeaua de învăţământ preuniversitar din Municipiul Iaşi şi investiţii în
reţeaua sanitară din Municipiul Iaşi, subordonată Consiliului Local.
Investiţii proprii - aferente construcţiilor de locuinţe, consolidărilor, lucrărilor tehnico-edilitare,
spaţiilor cu altă destinaţie, obiectivelor social – culturale; activitatea de monitorizare a acţiunilor de
intervenţie pentru reducerea riscului seismic (expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de
consolidare) al imobilelor existente în patrimoniul municipiului Iaşi, monitorizarea acţiunilor pentru
reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.
Astfel, conform bugetului aprobat şi listei obiectivelor de investiţii ale Primăriei Iaşi, au fost
realizate şi recepţionate integral în anul 2016 obiective de investiţii în valoare totală de 20.005.632,01
lei
Alte cheltuieli (ratele lunare aferente obiectivului de investiţii ,,Iluminat public’’, taxe şi avize
necesare pt. Planul Urbanistic General, achiziţionarea a 12 autobuze, primele 2 etape de lucrări
aferente Registrului spaţiilor verzi, etc.) - 13.283.617,83 lei
Investiţii în reţeaua de invăţământ preuniversitar
S-au realizat lucrări de consolidări, dotări, modernizări, racorduri, reparaţii, etc. la unităţile de
invăţământ – în valoare de 1704,4 mii lei.
S-au finalizat lucrările de consolidare şi modernizare la Şcoala Primară „Carol I”, şi la Liceul de
Informatică „Grigore Moisil”.
Investiţii în sistemul sanitar
În anul 2016, pentru dotarea unităţilor sanitare cu paturi, respectiv SPITALUL CLINIC DE
RECUPERARE şi SPITALUL „DR. C.I. PARHON” aflate în subordinea Municipiului Iaşi li s-au alocat
din bugetul local suma de 6.924.000 lei (din care de la buget de stat = 2.600.000 lei) pentru lucrări de
reparaţii, modernizări, aparatură medicală.
Pentru SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE „SF. SPIRIDON” s-a cheltuit suma de
249646,77 lei pentru: paturi de spital, injectomate, modernizare cale acces intrare principala UPU.
ACHIZIȚII PUBLICE
Principalele activităţi desfăşurate de Biroul Achiziţii Publice pe parcursul anului 2016 au fost
legate de:
- iniţierea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţie publică, conform legislaţiei în vigoare cu
privire la achiziţiile publice
- realizarea achiziţiilor directe (achiziţii desfăşurate prin intermediul catalogului de pe platforma
dedicată – SEAP)
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PROCEDURI DE ATRIBUIRE FINALIZATE ÎN CURSUL ANULUI 2016
LICITAȚII DESCHISE
Nr.
crt.

1.

Compartimentul
care a iniţiat
procedura de
achiziţie
Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni

Obiectul achiziţiei

Servicii tipărire de presă
săptămânal al Municipiului
Iaşi-acord cadru 3 ani

2.

Direcţia
Generală
Tehnică şi Investiţii

Modernizare
Municipiul Iaşi

3.

Direcţia
Generală
Tehnică şi Investiţii

Achiziţia de toalete automate
racordabile la reţelele de
utilităţi
(apa,
canalizare,
energie electrica)

4.

Direcţia
Generală
Tehnică şi Investiţii –
BRTU

Achiziţie autobuze
podea joasă – 4 buc

5.

Direcţia
Generală
Tehnică şi Investiţii

Proiectare si executie strazi in
Municipiul Iasi – str. Gheorghe
Asachi si Bld. Cantemir”

6.

Direcţia
Generală
Tehnică şi Investiţii –
BRTU

Achiziţionarea unui numar de
8 (opt) bucăţi autobuze noi, cu
podea
joasă
destinate
transportului public

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Străzi

noi

în

cu

Ofertant
caştigător/Valoare
contract (fără
TVA)
Mitropolia Moldovei
şi
Bucovinei
–
Tipografia Albina
495.840.80 lei
Asocierea
SC
Conest SA – SC
Viarom Construct
SRL
12.776.173,02 lei
Asocierea Comex
Rom
SRL
+
PTMATIC
SRL
Italia
644.065,40 lei
SC
Anadolu
Automobil
Rom
SRL
2.813.622 lei
Asocierea
SC
Viarom Construct
SRL – SC Into SRL
2.367.626,44 lei
SC BMC TRUCK &
BUS SRL
4.912.200 lei

CERERE DE OFERTĂ/PROCEDURI SIMPLIFICATE
Compartimentul
Obiectul achiziţiei
Ofertant
care a iniţiat
caştigător/Valoare
procedura de
contract (fără
achiziţie
TVA)
Direcţia Generală Achiziţie
copertine SC Grafis Art SRL
Tehnică şi Investiţii (adaposturi
pentru 184.600 lei
amenajare
statii
de
transport public)
Direcţia Generală Lucrari RK Acoperiş sediu SC
Construcţii
Tehnică şi Investiţii PMI
UNU
1.318.598,44 lei
Direcţia Generală Lucrări de modernizare SC
Symmetrica
Tehnică şi Investiţii trotuare, alei pietonale în SRL
cartiere
4.739.532,50 lei
Direcţia Generală Servicii de proiectare în SC Simpa Consult
Tehnică şi Investiţii vederea executării lucrărilor SRL
de
modernizare
străzi 134.310 lei
pentru cartierele Copou
(str. Viticultorilor), Nicolina
(Aleea T. Neculai, str.

Observaţii

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Observaţii

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local
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Gloria), Moara de Vânt (str.
Timpului, str. Podoleanu),
Galata (str. Strugurilor,
Aleea Strugurilor, fundac
Strugurilor, str. Poienilor,
sos Iasi-Voineşti) Crucea
Roşie (str. Semaforului, str.
Alba Iulia)
Servicii
de
proiectare
supratraversare râu Bahlui
în zona Cicoarei – Dacia
prin 3 poduri din beton
armat (unul cu 2 benzi
carosabile şi unul cu 4
benzi carosabile)
Lucrări
de
construire
(inclusiv
diverse
şi
neprevazute)
aferente
proiectului – Reabilitarea,
modernizarea şi extinderea
caminului de Pensionari Sf.
Cuvioasa Parascheva –
revizuire proiect tehnic şi
detalii de execuţie rest de
executat.

5.

Direcţia Generală
Tehnică şi Investiţii
– Biroul Versanţi şi
Monumente

10.

Direcţia Dezvoltare
şi
Proiecte
Europene

11.

Direcţia Dezvoltare Servicii
de
proiectare SC Elma Stil SRL
şi
Proiecte „Centrul Internaţional de 138.900 lei
Europene
Artă Contemporană”

Buget local

12.

Direcţia Dezvoltare Servicii
de
proiectare SC Mihul Stil SRL
şi
Proiecte pentru
„Consolidare
si 124.800 lei
Europene
reabilitare Muzeu de Istorie
naturala corp A”

Buget local

13.

Direcţia Generală Achiziţia de produse „Stâlpi SC IC Creative Buget local
Tehnică şi Investiţii ornamentali cu indicatoare SRL
tip săgeată inscripţionate 272.000 lei
cu denumiri de străzi,
indicatoare denumiri de
străzi şi numere poştale”

14.

Direcţia Generală Lucrări
de
reabilitare
Tehnică şi Investiţii termică a blocurilor din
Piaţa Unirii nr. 7, 9, 11 –
rest de executat – 3 loturi

15.

Direcţia Generală
Tehnică şi Investiţii
Serviciul
Informatizare
Direcţia Dezvoltare
şi
Proiecte
Europene

16.

Achiziţia
Software

de

SC Dev In All Srl
162.450 lei

Buget local

SC Tec Telecom Buget local
SRL
2.236.722,27 lei

SC Inbit SRL
238.221,11 (L1)
267.207,52 (L2)
237.696,10 (L3)

Licenţe SC
Pragma Buget local
Computers SRL
215.531 lei

Servicii
de
proiectare SC Aduro Impex Buget local
tehnică „Reabilitare termică SRL
blocuri de locuinţe în 380.000 lei
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Municipiul Iaşi”
17.

Unitatea
Implementare
Proiecte de Mediu

Studiu de fezabiliate în SC Coplan
vederea
decontaminării SRL
terenului
perimetral 134.200 lei
depozitului
de
deşeuri
Tomeşti în Municipiul Iaşi

18.

Direcţia Generală Lucrări aferente proiectului SC Conest SA
Tehnică şi Investiţii „Construire zid sprijin şi 378.703,91 lei
Serviciul Investiţii
împrejmuire
cimitir
Sf.
Vasile”

19.

Direcţia Generală Achiziţii echipamente IT
Tehnică şi Investiţii
Serviciul
Informatizare

CAI Buget local

Buget local

SC Altex Romania Buget local
SRL
273.774 lei

PROCEDURI DE ATRIBUIRE ÎN CURS DE DERULARE
LA SFȂRŞITUL ANULUI 2016
LICITAȚII DESCHISE
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Compartimentul care a
Obiectul achiziţiei
Observaţii
iniţiat procedura de
achiziţie
Direcţia
Generală Lucrări de construire aferente proiectului – Buget local
Tehnică şi Investiţii
modernizare străzi în Municipiul Iaşi, şos.
Bârnova, str. Smârdan, Bulevardul Ogorului
Direcţia Dezvoltare
Proiecte Europene

Direcţia Dezvoltare
Proiecte Europene

Valoarea estimată – 14.070.330 lei
şi „Reabilitarea reţelei de termoficare primare” Buget
în cadrul proiectului de investiţii Reabilitarea local/Fonduri
sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în Europene
vederea conformării cu standardele de mediu
privind emisiile în atmosferă şi pentru
creşterea eficienţei energetice în alimentarea
cu caldură urbană – Etapa a II-a
Caştigător – Asocierea SC Conest SA – SC
Constrcuţii Erbaşu – SC Consix Construcţii –
SC IPCT Instalaţii – 46.940.934,79 lei –
urmează semnarea contractului
şi „Reabilitarea
reţelei
de
termoficare Buget
secundare” în cadrul proiectului de investiţii local/Fonduri
Reabilitarea sistemului de termoficare în Europene
Municipiul Iaşi în vederea conformării cu
standardele de mediu privind emisiile în
atmosferă şi pentru creşterea eficienţei
energetice în alimentarea cu caldură urbană
– Etapa a II-a
Caştigător – Asocierea SC Conest SA – SC
Construcţii Erbaşu – SC Consix Construcţii –
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4.

5.

Direcţia Dezvoltare
Proiecte Europene

SC IPCT Instalaţii – 21.078.910,97 lei –
urmează semnarea contractului
şi Lucrări de construire (inclusiv diverse şi Buget local
neprevăzute)
aferente
proiectului
„Reabilitarea infrastructurii rutiere în Zona
Industrială a Municipiului Iaşi”

Caştigător – SC Viarom Construct SRL – Sc
Conest SA – 25.797.722,56 lei – urmează
semnarea contractului
Direcţia
Generală Achiziţia 50 buc. panouri de informare şi 80 Buget local
Tehnică şi Investiţii
buc stâlpi de iluminat ornamental cu două
braţe
Valoarea estimată – 760.000 lei

PROCEDURI SIMPLIFICATE
Nr. Compartimentul care a
Obiectul achiziţiei
Observaţii
crt.
iniţiat procedura de
achiziţie
1.
Direcţia
Generală Servicii
de
proiectare
pentru
lucrări Buget local
Tehnică şi Investiţii – consolidare versant zona Țicău-Sărărie
Biroul
Versanţi
şi
Monumente
Valoarea estimată – 166.666 lei
2.
Birou
Managementul Proiectare Sistem Integrat de Supraveghere Buget local
Traficului
Video pentru creşterea siguranţei sociale şi
prevenirea criminalităţii în spaţiile publice ale
Municipiului Iaşi
3.

4.

5.

Valoare estimată – 135.000 lei
Direcţia
Generală Modernizare spaţii de joacă pentru copii
Buget local
Tehnică şi Investiţii
Valoare estimată – 14.070.330 lei
Direcţia
Generală Achiziţie şi montaj echipamente iluminat Buget local
Tehnică şi Investiţii
ornamental pentru Sărbătorile de Iarnă 20162017
Valoarea estimată – 333.300 lei
Direcţia
Generală Racordarea clădirilor publice
Tehnică şi Investiţii
centralizat de termoficare Iaşi

la

sistemul Buget local

Caştigător – Asocierea SC Conest SA – sc
Euro Engineering&Consulting SRL, Scripcă
Ştefan 819.599,81 lei – urmează semnaraea
contractului
şi Plan de îmbunătăţire a eficienţei energetice la Buget local
nivelul Municipiului Iaşi pe termen scurt şi
mediu

6.

Direcţia Dezvoltare
Proiecte Europene

7.

Valoare estimată – 120.500 lei
Direcţia
Generală Achiziţia de copertine pentru peroane staţii Buget local
Tehnică şi Investiţii
transport public
Valoare estimate - 219.570 lei
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CONCURSURI SOLUȚII
Nr. Compartimentul care a
Obiectul achiziţiei
crt.
iniţiat procedura de
achiziţie
1.
Direcţia
Generală Proiectare Urbană Zona Bazar
Tehnică şi Investiţii
Valoare estimată - 13000 lei
2.

3.

Observaţii

Buget local
Concurs
soluţii
cu premii
Direcţia
Generală Reamenajarea Pieţei Palatului Culturii
Buget local
Tehnică şi Investiţii
Concurs
Valoare estimată - 13000 lei
soluţii cu
premii
Direcţia
Generală Achiziţionare soluţie artistică şi realizare Buget local
Tehnică şi Investiţii
monument “Statuie Bronz Ferdinand I Concurs
soluţii
Intregitorul”
Negociere
fără
Valoare estimată – 583.333 lei
publicarea
prealabilă a
unui anunţ
de
participare

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ
PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2016
Titlul proiectului
Bugetul

Descrierea proiectului

proiectului
Reabilitarea, modernizarea
și extinderea Căminului de
Pensionari “Sf. Cuvioasă
Parascheva
10.182.022 lei

Reabilitarea sistemului de
termoficare în Municipiul
Iaşi în vederea conformării
cu standardele de mediu
privind emisiile în
atmosferă şi pentru
creşterea eficienţei
energetice în alimentarea
cu căldură urbană

296.210.000 lei

Proiectul a avut următoarele obiective:
-Reabilitarea, modernizarea si extinderea spaţiilor
destinate prestării serviciilor sociale din cadrul
căminului de pensionari "Sf. Cuvioasa Parascheva"
și
-Dotarea si echiparea spatiilor destinate
persoanelor vârstnice cu mobilier si echipamente
tehnologice in vederea creşterii calităţii serviciilor
sociale oferite in cadrul căminului de pensionari.
Proiectul a cuprins următoarele componente:
- Componenta 1 – Retehnologizarea a doua
cazane de apă fierbinte, CAF1 şi CAF3 din CET1
Iaşi;
- Componenta 2 – Retehnologizarea cazanului de
abur nr. 2 din CET2 Iaşi;
- Componenta 3 – Montarea unei instalaţii de
desulfurare (DESOX) in CET2 Iaşi;
- Componenta 4 – Realizarea unui sistem de
colectare uscată a cenuşii în CET2 Iaşi;
- Componenta 5 – Retehnologizarea pompelor de
transport CET 1 în CET2 Iaşi;
- Componenta 6 – Retehnologizarea magistralei 2
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Construcţie extindere corp
A Liceul de Informatică
Grigore Moisil şi lucrări
pentru desfiinţare magazie
anexa 2 a liceului

4.669.326 lei

a reţelei de transport;
- Componenta 7 – Asistenţa tehnică,
conştientizare publică şi supervizare.
Proiectul a presupus construirea unui corp de
clădire, din cadre de beton armat monolit, cu un
regim de inălţime DS + P +3 E, montarea de
mobilier urban și un teren de sport împrejmuit, cu
instalație de iluminat nocturn Clădirea este dotată
cu un lift de 6 persoane cu 5 statii (D+P+3E), care
asigura transportul persoanelor, inclusiv a celor cu
dizabilităţi

PROIECTE DEPUSE PENTRU FINANȚARE ÎN ANUL 2016
Titlul proiectului

Bugetul

Descrierea proiectului

proiectului
Consolidare și
refuncționalizare
PALAT BRAUNSTEIN
– Iaşi, Str. Cuza Vodă,
nr.2

Centrul Internațional
de Artă
Contemporană (Baia
Turcească)

21.998.323 lei

22.043.188 lei

Proiectul presupune reabilitarea, restaurarea,
refuncționalizarea și consolidarea Palatului Braunstein.
Clădirea își va schimba funcțiunea sa mixtă din comerț și
locuințe sociale în funcțiune culturală – mediatecă și spații
expoziționale.
Soluțiile arhitecturale și tehnice alese urmaresc îndeplinirea
obiectivelor proiectului prin:
consolidarea clădirii în concordanță cu principiile de
intervenție asupra monumentelor istorice;
refacerea finisajelor interioare şi exterioare cu
materiale specifice monumentelor eclectice cu influențe artnouveau de la începutul secolului XX;
înlocuirea şarpantei şi implicit a învelitorii, fapt ce
conferă posibilitatea amenajării unui spațiu expozițional în
podul imobilului, așa cum a fost gândit în 1915;
recompartimentarea interioară;
înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare;
refacerea instalaţiilor interioare sanitare, termice şi
electrice, curenţi slabi, conform noilor compartimentări şi
funcţiuni şi racordarea acestora la branşamentele reţelelor;
reabilitarea termică a clădirii prin executarea unei
anvelope interioare.
Proiectul presupune reabilitarea, restaurarea,
refuncționalizarea și consolidarea fostei Băi Comunale –
Baia Turcească. Clădirea va avea o nouă funcțiune culturală – propunându-se a se realiza un centru
internațional de artă contemporană. Necesitatea amenajării
acestui tip de spațiu devine evidentă în contextul unui oraș
cultural, efervescent, al secolului XXI.
Soluțiile arhitecturale și tehnice propuse urmăresc
îndeplinirea obiectivelor proiectului prin:
consolidarea clădirii în concordanță cu principiile de
intervenție asupra monumentelor istorice;
refacerea finisajelor interioare şi exterioare cu
materiale specifice monumentelor eclectice cu influențe
orientale, dar ținând cont de necesitățile unui spațiu dedicat
artei contemporane;
31

Consolidare şi
reabilitare Muzeu de
Istorie Naturală Corp A

Reabilitarea și
valorificarea
potențialului turistic
și Cultural al
Ansamblului
Mănăstirii Frumoasa
din Municipiul Iaşi

13.421.674 lei

21.173.512 lei

recompartimentarea interioară;
restaurarea compartimentărilor ușoare din lemn din
zona fostelor vestiare și implementarea unor noi funcțiuni;
înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;
refacerea instalaţiilor interioare sanitare, termice şi
electrice, curenţi slabi, conform noilor compartimentări şi
funcţiuni şi racordarea acestora la branşamentele reţelelor
existente, adaptarea clădirii la cerințele de siguranță și
securitate la incendiu;
reamenajarea terenului în jurul imobilului, astfel
încât spațiile interioare de la nivelul demisol să aibă o
releție firească cu grădina, funcțiunile putându-se extinde și
generând astfel spectacole în aer liber;
adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu
dizabilități.
Prin acest proiect de reabilitare se propun următoarele
tipuri de intervenții:
- de ordin structural;
- de ordin funcțional;
- de reabilitare a finisajelor;
- de reabilitare a instalațiilor.
Obiectivele specfice ale proiectului sunt:
- restaurarea imobilului prin consolidarea clădirii în
concordanţă cu principiile de intervenţie asupra
monumentelor istorice şi refacerea finisajelor interioare
şi exterioare cu materiale specifice monumentelor
istorice edificate la sfarsitul secolului al 19 lea în
vederea evitării prăbuşirii şi protejării vieţii omeneşti şi
bunurilor materiale;
- reabilitarea obiectivului amplasat în municipiul Iaşi,
b-dul Independentei nr.16 prin înlocuirea tâmplăriei
interioare şi exterioare, refacarea instalaţiilor interioare
sanitare, termice şi electrice, curenţi slabi şi racordarea
acestora la branşamentele reţelelor şi reabilitarea
termică a clădirii prin executarea unei anvelope
interioare;
- promovarea Muzeului de Istorie Naturala prin
implementarea planului de marketing.
Realizarea lucrărilor de construcție/reabilitare vor consta în
consolidarea și restaurarea urm[toarelor obiective:
- Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil";
- Palatul de pe Ziduri;
- Palatul pentru femei;
- Turnul Clopotniță;
- Zidul de incintă.
De asemenea, mai sunt prevazute si urmatoarele
interventii:
Reabilitarea/înlocuirea rețelelor termice în incintă;
Reabilitarea/înlocuirea rețelelor de apă potabilă în
incintă;
Reabilitarea grupului sanitar în incintă (înlocuire
tâmplărie interioara si refacere tencuieli interioare, înlocuire
șarpanta si astereala, tencuieli interioare, glet pe tencuieli
interioare, zugrăveli lavabile, vopsitorii, placaje de faianța);
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Iașul-o comunitate
incluziva (proiect
finanțabil prin
P.O.C.U. Axa 4)

Reabilitarea
sistemului de
termoficare în
Municipiul Iaşi în
vederea conformării
cu standardele de
mediu privind
emisiile în atmosferă
şi pentru creşterea
eficienţei energetice
în alimentarea cu
căldură urbană –
etapa II (proiect
finanțabil prin POIM)
“Școala DA!” (proiect
finanțabil prin
P.O.C.U. Axa 6)

26.545.346 lei

153.558.000 lei

3.684.300 lei

Realizarea rezervorului subteran de apa pentru
stingerea incendiilor;
Sistematizarea pe verticala a terenului;
Construirea de alei auto și parcaje dalate;
Construirea de alei pietonale;
Reabilitarea spațiilor verzi de incintă și a punctului
gospodăresc;
Arhitectura și dotări accesibilitate (placa informare
pentru nevazatori, stalpi decorativ iluminat exterior, coşuri
de gunoi);
Realizarea racordului exterior de canalizare;
Realizarea alimentării cu gaze naturale;
Realizarea instalațiilor electrice în incintă și a unui
grup electrogen.
Cei nouă parteneri (printre care se numără și Municipiul
Iaşi) care vor implementa proiectul ”Iașul – o comunitate
incluzivă” timp de 3 ani, pe raza municipiului Iaşi în zonele
marginalizate – cartier Păcureț, Tătărași – Metalurgie, Sf.
Andrei și Bularga, zone în care populație de etnie romă are
o pondere de peste 80% și sunt incluse ca și comunități
marginalizate în Atlasul zonelor urbane marginalizate
elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale. Intervenția va fi una
integrată, prin care vor fi oferite următoarele tipuri de
servicii:
acces la educație;
acces la piața muncii;
antreprenoriat;
servicii medico – sociale;
îmbunătățirea condițiilor de locuit;
asistență juridică pentru obținerea documentelor și
combaterea discriminării.
Proiectul prevede reabilitarea rețelei de termoficare, astfel:
- Reabilitarea a 13 km de magistrală rețea primară de
termoficare;
- Reabilitarea a 13 km de magistrală rețea secundară
de termoficare;

Acest proiect se va fi implementat de cei 4 parteneri
(Asociația Salvați Copiii Iaşi, Școala Gimnazială "Ion
Neculce", Direcția Creșe și Municipiul Iaşi) în în patru
comunități urbane din municipiu: Școala „Ioan Neculce”,
Școala „Alexandru Vlahuță”, Direcția Creșe, Liceul
Pedagogic „Vasile Lupu”. ).
Intervenția va fi una integrată, prin care vor fi oferite
următoarele tipuri de servicii și programe:
educaționale;
consiliere psihologică pentru copiii;
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ReCONNECT
DIASPORA –
Reconectarea
resurselor umane
active din diaspora la
comunitățile de
origine prin
susținerea
antreprenoriatului
(proiect finanțabil
prin P.O.C.U. Axa 3)
SICOM- Servicii
Integrate Pentru
Comunități
Marginalizate (proiect
finanțabil prin
P.O.C.U. Axa 4)
Măsuri integrate
pentru o societate
incluzivă (proiect
finanțabil prin
P.O.C.U. Axa 4)

8.460.180 lei

27.846.315 lei

23.588.355 lei

prevenire și reducere a abandonului școlar: metoda
Școala Mobilă;
sprijin material pentru elevi din medii defavorizate;
campanie de identificare, recrutare și înscriere a
copiilor într-o formă de învățământ;
îmbunătățirea și diversificarea serviciilor
educaționale;
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a
personalului de sprijin.
Grupul țintă al proiectului:
1) 340 copii aflați în risc educațional, din care:
- 80 de copii de vârstă antepreșcolară,
- 60 de copii de vârstă preșcolară,
- 130 elevi din ciclurile primar și gimnazial,
- 70 copii/adolescenți care au abandonat școala/nu au
frecventat niciodată școala,
2) 65 cadre didactice din școli defavorizate.
Proiectul propune activități care se vor desfășura în 3
etape de implementare, astfel:
Etapa I – Formare antreprenorială (minim 200 de
persoane);
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate
din fonduri FSE (minim 24 de start-up-uri finanțate și 48 de
noi locuri de muncă);
Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și
dezvoltări afacerilor finanțate.
Obiectivul general al proiectului este combaterea
consecințelor marginalizării prin reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din
comunitatea marginalizata non-roma din cartierul Alexandru
cel Bun, Dacia, Galata, Mircea cel Bătrân si promovarea
unei societăți incluzive si coezive.
Proiectul își propune sa dezvolte si sa implementeze o
serie de pachete de acțiuni integrate care sa conducă pe
termen mediu si lung la scăderea numărului de persoane
aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala in comunitățile
marginalizate din cartierele “Dallas”, Cicoare si Cantemir
din municipiul Iaşi, zone care prezinta condiții critice si un
risc major de sărăcie si excluziune sociala. La nivelul
proiectului sunt dezvoltate 6 pachete de activități integrate
menite sa creeze un program pilot de intervenție pentru
reducerea riscului de sărăcie si excluziune sociala pentru
560 de persoane din zonele menționate, din care
aproximativ 60% sunt de etnie roma.
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Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru Polul de Creștere Iași
2016 – 2030
Principalele beneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă sunt: facilitarea accesului
tuturor la locurile de muncă şi la servicii, reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a
consumului de energie, îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii, reducerea costurilor de călătorie,
obţinerea unei mobilităţi unitare, fără întreruperi, creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Iaşi a fost dezvoltat în urma
parteneriatului dintre Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară - Zona Metropolitană Iaşi şi s-a concretizat într-o strategie care conţine proiecte
specific adresate comunităţii ce urmează să fie implementate pâna în anul 2030.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) la nivelul Zonei Metropolitane Iași
pentru perioada 2015-2030
Ieşenii au fost invitaţi la cea mai mare dezbatere publică privind viitorul oraşului organizată în
ultimele decenii. În baza acestei strategii, Municipiul Iași, în colaborare cu Zona Metropolitană Iași, își
va fundamenta portofoliul de proiecte de dezvoltare urbană integrată care urmează să fie
implementate până în 2023, în valoare de 293,57 milioane de euro.
Proiectele propuse dezbaterii publice privesc domeniile Educație, Cultură, Sănătate, Incluziune
socială, Sport, Siguranță publică, Comunități și culte, Societate civilă, Economie și competitivitate.
Cercetare și inovare, Mediu, Conectivitate și mobilitate urbană.
De ce dezvoltare urbană integrată pentru Iaşi?
Municipiul Iași este al doilea oraș ca mărime al țării, după capitala București, și, totodată, un
factor de coagulare economică, socială și teritorială asupra comunităților din vecinătatea sa. Zona
Metropolitană lași concentrează aproximativ jumătate din populația județului și 15% din teritoriul
acestuia. Problemele care afectează dezvoltarea municipiului Iași și a zonei sale metropolitane sunt
complexe și din domenii variate. În primul rând, populația este în curs de îmbătrânire, iar volumul
forței de muncă scade. De asemenea, 13% din populația municipiului trăiește în zone mai puțin
favorabile calității locuirii, iar infrastructura rutieră, pentru pietoni și biciclete, are nevoie de
continuarea lucrărilor de modernizare, la fel și restul infrastructurii edilitare și de servicii publice.
Spațiile verzi amenajate trebuie dezvoltate în continuare, în timp ce multe dintre clădirile-monument,
clădiri publice și rezidențiale (blocuri de locuințe) au nevoie de reabilitare şi pot fi modernizate și
eficientizate energetic. Mai mult, atractivitatea municipiului Iași și a Zonei Metropolitane trebuie
consolidată, atât pentru atragerea de investiții și capital, cât și pentru creșterea numărului turiștilor.
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Acţiune şi rezultate
Pornind de la datele situaţiei actuale, Primăria Municipiului Iaşi va defini, în parteneriat cu
ieșenii, o viziune de dezvoltare actualizată, care să aibă în vedere nevoile reale de dezvoltare și
așteptările actorilor locali din municipiul și Zona Metropolitană Iași. Obiectivele stabilite privesc
creşterea calităţii vieții cetățenilor prin îmbunătățirea calității spațiilor publice și extinderea rețelei de
spații verzi, precum şi prin diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber, cultură și agrement. De
asemenea, municipalitatea va crește calitatea și atractivitatea serviciilor publice, înlesnind accesul la
educație, servicii sociale, servicii medicale și cultură, şi va îmbunătăți accesibilitatea pentru pietoni,
bicicliști și automobile. Nu în ultimă instanţă va fi îmbunătățit dialogul dintre autoritățile publice și
cetățeni, precum și dintre autoritățile publice și mediul de afaceri, iar municipiul și Zona Metropolitană
Iași vor fi promovate la nivel regional, național și internațional. În baza acestei strategii, Municipiul Iaşi
va deveni un oraş de talie vest-europeană, cu o poziție solidă la nivel național ca oraş-simbol al
Moldovei, capitală istorică, culturală şi economică, personificând și promovând valorile Regiunii NordEst ȋn lumea ȋntreagă. Iaşul va fi definit drept un oraș dezvoltat coerent, cu un sistem dezvoltat de
spații publice și servicii publice de calitate, având un mediu de viață atractiv și locuri de muncă
suficiente și ofertante.
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CAPITOLUL IV
INFRASTRUCTURĂ: ÎNTREȚINERE ȘI INVESTIȚII. SERVICII PUBLICE ȘI
UTILITĂȚI. ACTIVITATEA DE URBANISM

Primăria Municipiului Iaşi a realizat si recepționat în anul 2016 următoarele obiective de
investiții cu finanțare de la bugetul local în principalele cartiere ale orașului:
Zona cartier Podu Roş - Socola – Bucium – Bularga – Zona Industrială
Modernizarea străzilor Vișan, Fundac Păun, Iancu Bacalu, str. Tanasescu, Fundac
Bucium, Dealul Bucium, str. Atelierului în valoare de 4.952.276,95 lei.
Reabilitarea trotuarelor Bulevardul Dimitrie Cantemir, Parc Podu Roș, Metalurgiei în
valoare de 1.707.664,97
Proiectare modernizare străzi Fundac Socola, Fundac Bucium, Plopii fara Sot, Visan,
St.O.Iosif, Fundac Păun, Dealul Bucium, Bd. Primăverii,
str. Atelierului, Teascului, Sos. Bârnova în valoare de 70.938,67 lei.
Proiectare reabilitare linii de tramvai Podu Roș – Țuțora - Calea Chișinăului - Rond
Țuțora în valoare de 88.800,00 lei
Proiectare R.K. Podu Roș - Pod Metalurgiei - Tudor Vladimirescu în valoare de
60.573,08 lei
Zona cartier Dacia – Alexandru cel Bun – Mircea cel Bătrân – Galata
Modernizarea trotuarelor aferente străzilor Petru Schiopu, Milcov Bd Alexandru, zona
Familial, Bd. Dacia în valoare de 691.384,17 lei
Proiectarea supratraversării râului Bahlui în zona Cicoarei în valoare de 161.800,00
lei
Zona cartier Pacurari – Canta
Modernizarea străzilor Prof. I.P. Culianu și aleea Prof. I.P. Culianu în valoare de
2.748.607,50 lei
Amenajarea trotuarelor aferente străzilor Sos. Pacurari, Pojărniciei în valoare de
96.817,53 lei
Studiu consolidare versant Păcurari în valoare de 40.200,00 lei
Proiectare
modernizare
străzi Călugăreni, Olteniei, Bucovinei, Transilvaniei,
Cazărmilor, Moșu , Ogorului, I.C.Constantinescu, Petre Vancea în valoare de 139.892,55 lei
Zona cartier Nicolina – Frumoasa – CUG
Consolidare, reabilitare și restaurare Monument Crucea lui Ferentz în valoare de
86.886,44 lei
Construire zid de sprijin și de împrejmuire la Cimitirul Sf. Vasile în valoare de
265.826,94 lei.
Zona cartier Tătăraşi – Aviaţiei – Tudor Vladimirescu
Realizare iluminat stradal din zona Grădinari în valoare de 280.522,29 lei
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Proiectare construire locuințe în zona Grădinari în valoare de 70.200,00 lei
Modernizare trotuare în cartier Tatarasi, inclusiv strada Eternitate
Împrejmuire și amenajare alei la Cimitir Sf. Petru si Pavel

Zona Centru – Gară
Modernizarea străzii Petru Movilă în valoare de 536.415,41 lei
Reabilitarea trotuarelor aferente străzilor N. Bălcescu, str. Cucu, str. Săulescu, str.
Gându, Casa Modei în valoare de 471.329,19 lei
Racordarea la sistemul de termoficare a Liceului „Virgil Madgearu” Economic 2 în
valoare de 119.872,09
Proiectare reabilitare Pasarela metalica din zona Gării în valoare de 17.400,00 lei.
TRANSPORTUL PUBLIC
Serviciul de transport public local de persoane în municipiul Iași a fost prestat până pe data de
30.09.2016 de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi ca unic concesionar în baza
contractului de concesiune nr. 48018/30.06.2005, dată la care regia a intrat în faliment.
De la data de 01.10.2016, serviciul de transport public local de persoane este prestat de către
Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., în baza contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Iași, nr. 93298/16.09.2016.
Una din prioritățile Primăriei Municipiului Iași în anul 2016 a fost modernizarea parcului auto
pentru a asigura un transport public de calitate. Astfel, în anul 2016 s-au achiziționat 12 autobuze noi
(4 de tip ISUZU si 8 EuroBus Diamond) și 20 de copertine pentru amenajarea stațiilor de transport
public.
Autobuzele tip ISUZU au o capacitate de 102 călători (24 de locuri pe scaune şi 78 de locuri în
picioare) şi 1 loc pentru şofer, având câte 3 uşi în 2 foi. Totodată, fiecare astfel de mijloc de transport
în comun are 1 loc special pentru persoane cu dizabilităţi şi rampă pentru accesul fotoliului rulant.
Celelalte opt autobuze noi model Eurobus Diamond Euro 6 au o capacitate de 109 călători, podea
joasă, rampă pentru persoane cu dizabilități, spațiu pentru scaun cu rotile, aer condiționat în tot
spațiul și sistem de supraveghere video.
În decembrie 2016 între Primăria Municipiului Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare BERD s-a semnat un împrumut privind reînnoirea întregului parc auto al Companiei de
Transport Public (CTP) în valoare de 15 milioane de euro prin care se vor achiziționa 80 de autobuze
noi Euro 6 - Clasa C.
Parcul auto al CTP Iași este de 361 vehicule, repartizate astfel:
Tramvaie: 150 de unităţi, din care 124 active;
Autobuze: 176 de unităţi, din care 134 active ;
Microbuze: 35 de unităţi, din care 10 active.
Infrastructura conține și:
82,688 km cale simplă tramvai (din care 52,09 km cale simplă modernizată în perioada
2006÷2015);
81,392 km reţea fir contact şi 132,125 km linie electrică subterană de 1kV, 6kV şi
20kV;
2 depouri şi o autobază;
10 substaţii de redresare (1 este în conservare).
Situaţia indicatorilor tehnico-economici
Indicatori tehnici
octombri 2016
noiembrie 2016
decembrie 2016

Călătorii (mii)
13.772.836
13.233.806
11.888.058

Kilometri (mii)
1.226.231
1.193.194
1.193.738

Obiective pentru anul 2017
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Realizarea programului de transport prin asigurarea numărului necesar de mijloace de
transport planificate.
Creșterea calității serviciului de transport.
Dezvoltarea transportului cu tramvaiul deoarece are multiple avantaje față de
celelalte moduri de transport ( capacitate mai mare de transport , nepoluant , au fost
modernizate importante tronsoane de cale rulare).
Realizarea de puncte intermodale în anumite zone (ex. Podu Roș, Piața Eminescu,
Tg. Cucu), în care călătorul să poată avea acces la ambele moduri de transport (auto,
tramvai) și cu cât mai multe destinații.
Sistem ticketing (validarea biletelor de călătorie): constă în achiziția unui sistem
automat de taxare pentru mijloacele de transport în comun ale CTP, compatibil cu sistemul de
taxare existent și cu cel ce urmează a fi implementat.
Achiziţia de mijloace de transport: are în vedere îmbunătățirea ofertei de transport
public prin creşterea numărului de unităţi existente ținând cont de faptul ca, la sfârșitul anului
2016, parcul de autobuze era insuficient pentru realizarea Programului de transport rezultă
necesitatea achiziției sau închirierii a încă 16-20 de autobuze.
Finalizarea procesului de modernizare a sistemelor de încălzire ale depourilor din
cadrul secțiilor 2 și 3.
Sistem de monitorizare și mentenanță a rețelei fir contact tramvai: Acest sistem va
conduce la monitorizarea eficientă a rețelei fir contact astfel încât să se evite anumite defecte
tehnice ce pot apărea (ruperea fir contact, uzuri avansate) și cu impact asupra scăderii
numărului de ore de întrerupere a circulației, sporindu-se calitatea serviciilor de transport.
Creșterea numărului de automate de bilete instalate în stații.
Decongestionarea intersecțiilor principale cu acordare de prioritate mijloacelor de
transport în comun.
Continuarea lucrărilor de modernizare a căii de rulare tramvaie.
Continuarea modernizării refugiilor pietonale.
Modernizarea si extinderea sistemului de supraveghere video din cadrul Secției nr.2.
Gratuităţi şi reduceri la serviciul de transport public local de persoane
În conformitate cu legislaţia în vigoare şi hotărârii ale Consiliului Local, Primăria Municipiului
Iaşi acordă gratuităţi şi reduceri la serviciul de transport public local de persoane, următoarelor
categorii:
Categoria socială/Tipul de Nivelul protecției
protecție socială
sociale acordate
(lei/unitate)
-Persoane cu handicap și
asistenții
personali
ai 50
acestora.
100% reducere

- Persoane cu vârsta de
peste 65 de ani de pe raza
municipiului Iași.
- Persoane cu vârsta până 70
la 65 de ani de pe raza 100% reducere
municipiului Iași, a căror
pensii sunt mai mici decât
salariul minim brut pe tară
garantat.

Legislația în vigoare care reglementează
protecția socială
Legea nr. 448/06.12.2003 - privind protecția
socială și promovarea drepturilor persoanelor
cu handiap.
H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind aprobarea
ajustării tarifelor pentru gratuitățile acordate
pe mijloacele de transpot în comun.
H.C. L. nr. 201/31.03.2004 privind stabilirea
modalităților de acordare a gratuităților și
facilităților pentru transportul în comun pe
raza municipiului Iași, cu modificările și
completările ulterioare.
H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind aprobarea
ajustării tarifelor pentru gratuitățile acordate
pe mijloacele de transpot în comun.
H.C.
L.
nr.
159/31.03.2008
pentru
modificarea H.C. L. nr. 201/31.03.2004
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privind stabilirea modalităților de acordare a
gratuităților și facilităților pentru transportul în
comun pe raza municipiului Iași, cu
modificările și completările ulterioare.

Veterani de război, invalizi
și văduve de razboi.
70
100% reducere

Eroi martiri ai revoluției din
decembrie 1989.
70
100% reducere

Donatori de sănge - o zi.

8
100% reducere

Elevi Școala Alecu Russo
60
100% reducere

Studenti inmatriculati la
forma de invatamant cu
frecventa, in institutiile de
invatamant
superior
acreditate
pe
raza
municipiului Iasi, in varsta
de pana la 26 de ani, pe
parcursul anului universitar
Studenti orfani inmatriculati
la forma de invatamant cu
frecventa, in institutiile de
invatamant
superior
acreditate
pe
raza
municipiului Iasi, in varsta
de pana la 26 de ani, pe
parcursul anului universitar

30
86% reducere

35
100% reducere

Legea nr. 44/1994 - privind veterani de
război, precum și unele drepturi, ale
invalizilor și văduvelor de război.
H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind aprobarea
ajustării tarifelor pentru gratuitățile acordate
pe mijloacele de transpot în comun.
Legea nr. 341/2004 – recunoștinței față de
eroii martiri și luptătorii care au contribuit la
Victoria Revoluției române din decembrie
1989.
H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind aprobarea
ajustării tarifelor pentru gratuitățile acordate
pe mijloacele de transpot în comun.
Hotărârea de Guvern nr. 1364/04.10.2006
pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor
donatorilor de sânge.
H.C.L. nr. 125/07.03.2005 privind aprobarea
gratuietății pe mijloacele de transport în
comun pentry donatorii de sănge.
H.C.l. nr. 400/29.12.2015 privind aprobarea
ajustării
tarifelor
pentru
biletele
și
abonamentele acordate pe mijloacele de
transport în comun influnțate cu diminuarea
cotei de T.V.A. .
H.C.L. nr. 335/2012 privind completarea art.
1 din H.C. L. nr. 201/31.03.2004 privind
stabilirea modalităților de acordare a
gratuităților și facilităților pentru transportul în
comun pe raza municipiului Iași.
H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind aprobarea
ajustării tarifelor pentru gratuitățile acordate
pe mijloacele de transpot în comun.
H.C.L. nr. 64/31.03.2016 privind sustinerea
de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a
abonamentului de tip studentesc, pentru
transportul local prin curse regulate

H.C.L. nr. 64/31.03.2016 privind sustinerea
de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a
abonamentului de tip studentesc, pentru
transportul local prin curse regulate
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- Elevi din invatamantul
obligatoriu, profesional si
liceal de stat, particular
autorizat/acreditat, pe tot
parcursul
anului
calendaristic.
- Studenti inmatriculati la
forma de invatament cu
frecventa, in institutiile de
invatament
superior
acreditate, in varsta de
pana la 26 de ani, pe timpul
anului universitar

Donatori
de
abonamente

1
(bilet
1
călătorie)
2 (bilet 2 călătorii)
9 (bilet seturi 10
călătorii) 9
36,50
(abonament
1
linie 30 zile)
18,50
(abonament
1
linie 15 zile)
43,50
(abonament
2
linie 30 zile)
22 (abonament 2
linie 15 zile)
58
(abonament
toate liniile 30
zile)
29
(abonament
toate liniile 15
zile)
4 (liber 1 zi)

37 (abonament 1
sange- linie 30 zile)
44 (abonament 2
linii 30 zile)
58
(abonament
toate liniile 30
zile)

H.C.L. nr. 63/31.03.2016 privind sustinerea
de catre Consiliul Local al Municipiului iasi, a
biletelor si abonamentelor cu reducere,
pentru elevi si studenti

Hotararea de Guvern nr. 1364/04.10.2006
pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor
donatorilor de sange;
H.C.L. nr. 400/29.12.2015 privind aprobarea
ajustarii
tarifelor
pentru
biletele
si
abonamentele acordate pe mijloacele de
transport in comun influentate cu diminuarea
cotei de T.V.A.

Iluminatul public
In anul 2016 s-au înregistrat 295 sesizări privind defecțiuni ale componentelor corpurilor de
iluminat, cu 20% mai puține față de anul 2015. Defecțiunile la componentele corpurilor de iluminat sau datorat șocurilor de tensiune, vandalismelor, accidentelor rutiere produse de către conducătorii
auto, durata de viață a componentelor.
Pentru consumul de energie electrică aferent funcționarii sistemului de iluminat public s-a
achitat suma de 6.057,18 mii lei, în baza citirii indexului cantorilor montați în posturile de
transformare. Consumul de energie electrică la nocturna stadionului Emil Alexandrescu a scăzut ca
urmare a implementării unui proiect de eficientizare a consumului de energie reactiva constând în
montarea unor baterii condensatoare cu trepte fixe (Suma achitată în anul 2016 pentru nocturnă
stadion a fost de 92,85 mii lei față de anul 2015 când s-a achitat suma de 183,56 mii lei).
Întreținerea / menținerea sistemului de iluminat public pe raza municipiului Iasi
s-a executat in conformitate cu prevederile contractelor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public si a actelor adiționale, încheiate cu societățile S.C. Luxten Lighting Co S.A. București pentru
Sectorul I si S.C. Flash Lighting Services S.A. București pentru Sectorul II:
Situația materialelor consumabile înlocuite in 2016:
Materiale consumabile
-bucatiLămpi de diverse tipuri si puteri
Bobine de diverse tipuri
Ignitere

Intretinere/mentinere
Sector I
1024
66
416

Intretinere/mentinere
Sector II
830
643
698

Total
1854
709
1114
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Iluminatul ornamental festiv
Pentru Sărbătorile de Iarna 2016 - 2017 s-au executat lucrări de iluminat festiv pe următoarele
străzi: Str. A. Panu, Bd. Carol I, Al. Gr. Ghica Voda, Bd. Independentei, Str. Palat, Bd. Stefan cel
Mare si Sfânt, Str. G. Muzicescu, Str. Arcu, Str. E. Doamna, Bd. T. Vladimirescu, Str. Cuza Voda,
Piața Palatului, Str. V. Lupu, str. Pictorului, fațada Primăriei Iasi, Str. I C Brătianu, Piața Unirii, Str. Sf.
Lazar, Rond Podu Ros, Pasarela Alexandru Cel Bun, bd. Alexandru cel Bun, bd. Dacia, Str. si Sos.
Nicolina, Str si Sos Pacurari, Bd Socola, Str. Gării (figurine luminoase diferite modele = 924 bucăți;
traversări luminoase =- 261 bucăți; plase luminoase diverse dimensiuni = 400 bucăți; fântâni
luminoase 3D = 3 bucăți; plafon luminos = 1 bucata; tunel luminos = 1 bucata).
Valoarea lucrărilor de întreținere/menținere iluminat ornamental festiv executate în 2016 a fost
de 1.718,00 mii lei.
TERMOFICARE
Operatorul sistemului de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice este
SC Veolia Energie Iasi SA conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu energie termică – producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr.
61634/06.07.2012, modificat prin acte adiționale.
Situația vânzărilor de energie termică către populație in 2016:
Perioada
Operator

01.01 – 31.12.2016

SC Veolia Energie Iasi SA

Energie
termica
populatiei
Gcal
134.076,713
(PT = 131.959,045;
CT = 2.117,668)

vanduta

Valoarea subvențiilor pentru diferența de preț la energia termica livrata populației, acordata de
la bugetul local in 2016, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu energie termică – producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr.
61634/06.07.2012, H.C.L. nr.119/2015 modificata prin H.C.L. nr.5/29.01.2016, a fost de 10.140,00 mii
lei (suma include si valoarea subvenției pe luna decembrie anul 2015 – documentația si factura se
depune in luna următoare încheierii citirilor aparatelor de măsura a energiei termice).
Creșterea vânzărilor de energie termică
Imediat după ce a devenit operator al Serviciului Public de Termoficare al Municipiului Iași, la
sfârșitul anului 2012, Veolia Energie Iasi S.A. a demarat o campanie susținută de consolidare a
portofoliului existent de clienți și de extindere a acestuia atât prin rebranșarea de apartamente ce
renunțaseră în trecut la termoficarea centralizată, cât și prin conectarea de clădiri mari la sistemul
centralizat. Astfel, in primii 4 ani din contractul de delegare, Veolia a reușit să își crească portofoliul
de clienți cu echivalentul a 3 300 de apartamente prin rebranșări și racordări noi.
Racordarea de clădiri mari la sistemul centralizat de termoficare:
Extrem de îmbucurător este faptul ca noii clienți racordați la termoficarea centralizata au
domenii de activitate cat se poate de diferite: vorbim atât despre hoteluri („Ramada”, „Unirea”,
„Moldova”, „Eskada”, „Hampton by Hilton”), centre comerciale („eGros”) sau complexuri de birouri
(„Deco Dem Natura”, „Tester Business Park”), cât și despre instituții sanitare (Spitalul CFR,
ambulatoriul Spitalului de Copii Sf Maria), religioase (Bisericile Sf Iulian din Tars, Învierea Domnului,
Sf Nicolae), de învățământ (15 creșe, grădinițe, școli și licee), de petrecere a timpului liber (Spa &
fitness Revive Club, Baia Comunala, Alex Arena), culturale (Ateneul Tatarasi, Biblioteca Centrala
Universitară „Mihai Eminescu”) sau hale industriale (Rodotex), service-uri auto (Standard Service
Company), restaurante (Terasa „Corso”, Terasa „Legend”), samd.
Principalele avantaje ale noilor clienți sunt:
- Independența totală în alimentarea cu energie termică oferită de racordarea direct la magistrala de
termoficare, cu modul termic individual - pot porni sau opri căldura în orice moment al anului - nu
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depind în niciun fel de alte categorii de clienți sau de acea regulă privind pornirea sezonului, valabilă
doar pentru populație.
- Siguranța în funcționare în condițiile în care modulul termic racordat la magistrală de termoficare nu
prezintă niciun fel de risc de operare - dispar complet riscurile asociate surselor individuale pe gaze
naturale (scurgeri de gaz, asfixieri, explozii).
- Economiile de costuri: odată cu racordarea la termoficarea centralizată, factura anuală la energie
termică va scădea, generând importante economii recurente.
- Protecția mediului înconjurător: îmbunătățirea calității aerului în aceste zone si, prin urmare,
creșterea calității vieții tuturor cetățenilor orașului prin eliminarea a numeroase surse individuale pe
gaze naturale ce poluează aerul in mod direct. Efectele negative ale cazanelor individuale pe gaz țin
nu doar de mediul înconjurător (prin emisiile poluante pe care le presupune funcționarea lor), ci si de
sănătatea ocupanților respectivelor clădiri si a cetățenilor Iașului (prin gazele arse extrem de nocive
rezultate in urma utilizării cazanelor).
Prin comparație, ambele centrale de producție utilizate de Veolia Energie Iasi S.A. pentru a
furniza apa caldă și căldura clienților sunt 100% conforme cu standardele de mediu obligatorii
începând cu anul 2016 in toate statele membre ale Uniunii Europene. Atât CET Tudor cat si CET
Holboca au beneficiat, în anii 2014 si 2015, de Investitii majore realizate de Municipiul Iasi cu fonduri
europene în urma cărora ambele unități de producție au devenit cele mai moderne centrale de
producere a energiei termice din România.
- Dezvoltarea durabila a comunității ieșene: racordarea acestor clădiri la termoficarea centralizată
reprezintă o contribuție majora adusa la dezvoltarea integrata a comunității, cu grija pentru cetățenii
orașului si nevoile lor actuale, si in deplin respect fata de generațiile viitoare. Realizarea Proiectelor
„Copoul Verde” si „Bucium” va contribui în mod direct la eficientizarea globală a Sistemului de
Alimentare Centralizata cu Energie Termica, cel ce asigură locuri de muncă pe termen lung (pe
întreaga durata a contractului de concesiune încheiat de Veolia cu Consiliul Local al Municipiului Iasi 20 de ani) pentru 420 de angajați, oferind siguranța financiara familiilor acestora.
De asemenea, conectarea clădirilor la sistemul de termoficare ar transmite comunității locale un
semnal puternic fiindcă ar reprezenta o acțiune concretă și extrem de puternică realizată în sensul
alegerii unei soluții durabile, moderne, eficiente din punct de vedere energetic si prietenoase cu
mediul înconjurător pentru asigurarea necesarului de energie termică.
- Sursă dublă de alimentare cu energie termică: racordarea la sistemul centralizat presupune ca viitori
clienți își vor păstra pe poziție actualele cazane pe gaze naturale si vor putea alege în orice moment
sursa de energie cea mai convenabilă și mai eficientă. Aceștia vor avea, astfel, doua surse de
alimentare cu energie termică, un avantaj extrem de important ținând cont de specificul activităților
desfășurate, ce presupune oferirea de servicii ireproșabile ocupanților.
Rebranșarea de apartamente cu soluția contorizării individuale:
Proiectul-pilot lansat de Veolia la Iași în luna noiembrie 2015, care a presupus rebranșarea de
apartamente deconectate în trecut utilizând soluția contorizării individuale a consumului de apă caldă
și căldura cu configurarea pe orizontală a instalațiilor din interiorul apartamentelor, a dat rezultate
peste așteptări: lucrările au fost finalizate la 20 de scări de bloc din întregul oraș. S-au selectat scări
de bloc unde peste jumătate dintre locatari foloseau, înainte de realizarea lucrărilor, centrale
individuale pe gaze naturale, în așa fel încât să îi convingem să se rebranșeze la sistemul centralizat.
Prin acest proiect-pilot, am reușit să rebranșam aproximativ 350 de apartamente în mai puțin de un
an.
Avantaje majore:
Independența față de vecini, costuri mici. confort crescut, economii de energie,
protecția mediului înconjurător;
Instalații complet noi, izolate, care aduc un mare câștig de eficiență energetică și, prin
urmare, economii de consum;
Contoare individuale instalate la intrarea in apartamente, pe casa scării, lângă ușa, se
înregistrează gigacaloriile consumate (nu unități de consum abstracte, așa cum fac
repartitoarele de costuri);
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Se poate sista furnizarea energiei termice direct către locatarul rău-platnic, fără ca
datoriile acestuia sa-i afecteze pe vecinii săi;
Apă caldă permanent la temperatura dorită la robinet, cu ajutorul conductei de
recirculare instalate pe casa scării, de la parter pana la ultimul etaj;
Posibilitatea pornirii și a opririi căldurii fără ca locatarii să depindă în vreun fel de
asociație sau de vecini odată ce sezonul de încălzire a fost demarat;
Reglarea temperaturii în funcție de confortul dorit și de puterea financiară: electroventil
cu termostat de ambient în apartament, robinet termostat pe fiecare calorifer.
Investiții
La 31 decembrie 2016 s-au realizat cumulat investiții in valoare de 24,74Mlei și mentenanță
de natura investițiilor în valoare de 12,24 Mlei. Valoarea totală cumulată a lucrărilor în perioada 20122016 este de cca 37Mlei.
Evenimente
Campania „RECO Planeta: împreuna Regeneram Planeta – si eu pot face ECOnomii de
resurse” (iunie - septembrie 2016) în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași s-a adresat
unui număr de 2000 de elevi ai ciclurilor primare și gimnaziale din mai multe instituții de învățământ
din Iași.
Conferința naționala a sistemelor centralizate de termoficare (24 - 25 martie 2016) - timp de
doua zile, Iașul a devenit „capitala termoficării centralizate” din România. La eveniment peste 160 de
participanți: reprezentanți ai asociațiilor de proprietari din toata tara, ai autorităților locale și naționale
și ai operatorilor de termoficare din 15 orașe mari din România și Republica Moldova.
Evenimentul aniversar „Arc peste timp: povestea de succes a termoficării ieșene. De la 1886
la 2016: 4 momente importante in istoria Iașului” (26 august 2016)
In 26 august 2016, Veolia Energie Iași a organizat o cvadrupla aniversare, în Aula Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai Eminescu”. Alături de zeci de foști angajați ai CET Tudor si CET Holboca,
reprezentanți ai autorităților centrale și locale, angajați care lucrează în prezent în sistemul centralizat
de termoficare, mass-media și invitați speciali, s-au aniversat 4 ani de când s-a înființat Veolia
Energie Iasi, operatorul serviciului public de termoficare al Municipiului Iasi. Aniversarea s-a împletit
fericit cu alte 3 momente festive din istoria Iașului: 130 de ani de când a început sa existe
termoenergetica ieșeana, 50 de ani de când s-a pus în funcțiune CET Tudor, 30 de ani de când a
început să producă primul grup de la CET Holboca.
Veolia Energie Iași a fost desemnată „Compania de Servicii Energetice a Anului” pentru
proiectul „Renașterea termoficării centralizate la Iasi”
Veolia Energie Iași a fost desemnată „The Energy Services Company of the Year” în cadrul
ceremoniei celei de-a cincea ediții a „Romanian Energy Awards”, desfășurată la București pe 12 mai
2016. Veolia a fost singurul operator de termoficare din România nominalizat și ajuns în finală,
celelalte companii activând în domeniile energiei electrice, gazelor naturale și petrolului. Proiectul
câștigător - cel referitor la Renașterea termoficării centralizate la Iași - a fost ales în detrimentul celor
depuse de companii puternice precum CEZ Romania, Elsaco sau Luxten Lighting Company.
URBANISM
Serviciul Urbanism are, în conformitate cu organigrama Primăriei Municipiului Iaşi un număr
de 18 posturi de consilieri şi inspectori de specialitate, cărora le sunt repartizate activităţi specifice
aferente anumitor zone ale municipiului dar şi pe specialităţi (construcţii / instalaţii). În cursul anului
2016 activitatea a fost desfășurată, până în luna iulie, cu un număr de 14 funcționari. In decursul
anului 2016 au fost angajați, prin concurs un număr de 4 funcționari publici iar un număr de doi au
fost detașați in vederea desfășurării activității in cadrul serviciului. Tot în anul 2016 s-a modificat
conducerea Serviciului Urbanism și Arhitect Șef.
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Documentaţii rezolvate, emise şi/sau eliberate în anul 2016:
Certificate de urbanism
Autorizaţii de construire
Avizare documentații în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism
Avizare documentații (P.UZ., P.U.D.) în Comisia de urbanism a Consiliului local
municipal Iaşi
Proiecte H.C.L. pentru aprobare P.U.D. / P.U.Z. in Consiliul local municipal Iasi
Avizare certificate de urbanism, studii de volumetrie, în Comisia tehnică de
amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi în Comisia de urbanism a
Consiliului local municipal Iaşi, etc
Avize privind alte solicitări(lucrări în zona extravilan, solicitate de Consiliul
Judeţean Iaşi)

4330
1336
235
124
86
320

19

Autorizații de construire eliberate pe zone de cartier
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Cartier
Păcurari – Canta
Dacia – Alexandru cel Bun – Mircea cel Bătrân - Galata
Nicolina – Frumoasa – Poitiers - C.U.G.
Podu Roş – Socola – Bucium – Bularga - Zona Industrială
Tătăraşi – Aviaţiei – Tudor Vladimirescu
Copou – Sărăriei - Ţicău
Gară - Centrul Civic

Autorizații de construire eliberate
119
253
169
305
132
226
132

O precizare importantă, care ar trebui luată în considerare, este faptul că, deşi numărul
autorizaţiilor de construire emise în anul 2016, a fost cu puțin mai mic decât cele din anul anterior,
valoarea acestor investiții s-a dublat, aceasta reflectându-se în valoarea taxelor pentru emiterea
autorizațiilor de construire încasate în valoare de 2.648.879 lei față de suma de 1.378.873 lei,
încasata în anul 2015.
Autorizații de construire emise în anul 2016
Tip de lucrări autorizate
Locuințe individuale și colective
Extinderi construcții existente
Sedii firma, spatii comerciale si depozite
Mansarde si șarpante
Schimbări de destinație construcții existente
Amenajări interioare si balcoane
Firme luminoase si publicitate stradala
Desființare construcții/continuare lucrări/alte
Reabilitări termice imobile
Rețele tehnico-edilitare si branșamente rețele
Alte tipuri de lucrări
TOTAL

Număr
274
16
24
9
36
57
54
43
9
712
102
1336
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CAPITOLUL V
PROTECȚIA MEDIULUI. CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII

PROIECTE DE MEDIU
1. „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea
conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea
eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană - CCI 2009 RO 161 PR 025 - Cod
SMIS:
16879 / Contract de Finanţare nr. 101351/17.03.2010 Axa prioritara: 3 POS
Mediu”
Valoarea proiectului a fost de aproximativ 250 milioane lei, iar lucrările s-au desfășurat
cu finanțare europeană prin Programul Operațional Sectorial de Mediu – Axa prioritară 3.
Astfel, CET-urile SACET Iasi au devenit primele centrale din România conforme cu
standardele de mediu obligatorii în Europa.
Ce s-a realizat în cadrul proiectului european finalizat:
Instalația de denoxare de la CET Holboca:
- Instalație cu sistem OFA (aer deasupra focului) și injecție de uree
- Nivelul maxim al Nox: 200 mg/Nm3
Instalația de desulfurare de la CET Holboca – desulfurarea cel mai rapid realizată din
Europa:
- Pe șantier au fost prezente în medie 130 de persoane pe zi: executanți, Primărie,
Veolia
- Indicatorii de sulf din emisiile de ardere: limita impusă de politicile europene de
mediu este de 200 mg/Nm3; constructorul a garantat 50; iar la testele de performanță s-a
ajuns la recordul de 6 mg/Nm3
Instalația de captare în stare uscată a zgurii și cenușii de la CET Holboca:
- Capacitate: 6 tone/oră în două vase de colectare; 550 ml de conducte de transport al
cenușii
- Două silozuri de depozitare (1500 mc), filtre pentru desprăfuire și sistem de
descărcare telescopic
- Două transportoare și un siloz de 100 mc de depozitare a zgurii
Reabilitarea cazanelor de apa fierbinte CAF 1 si CAF 3 de la CET Tudor:
- CAF- ul 1 a fost redimensionat la 50 Gcal/h pentru a putea fi utilizat în timpul verii,
atunci când se furnizează doar apă caldă către clienți
- CAF- ul 3 este un cazan de 100 Gcal/h folosit ca echipament de rezervă în timpul
iernii
- Ambele CAF- uri sunt complet automatizate: cantitatea de combustibil este
permanent monitorizată online pentru a se asigura respectarea limitelor de emisii în
atmosferă
Reabilitarea pompelor de termoficare de la CET 1 si CET 2:
- Șase pompe cu turație variabilă și două pompe cu turație fixă
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- Funcționare eficientă pentru o cantitate optimă de combustibil utilizat și, prin urmare,
pentru a proteja mediul înconjurător
Înlocuirea a 11 km din magistrala 2 de termoficare:
- Vechile conducte clasice au fost înlocuite cu țevi noi preizolate în zonele: Tudor
Vladimirescu, Tătăraşi, Bucşinescu – Independenţei, Bucşinescu – Centrul Civic
- Timpi de execuție optimizați în interesul ieșenilor: nicio oprire a furnizării energiei
termice pentru realizarea lucrărilor nu a depășit 72 de ore
- Mai puțin combustibil necesar în procesul de producție și, astfel, mai puține emisii în
atmosferă
2. POIM 2014-2020
Noul proiect european al Primăriei Municipiului Iași, derulat în cadrul Programului
Operațional Infrastructura Mare POIM, este in valoare de 81,6 milioane de lei și se va
implementa în perioada ianuarie 2017 - octombrie 2018.
In cursul lunii ianuarie 2017 s-au semnat cele două contracte de proiectare si execuție ce
presupun înlocuirea a 25 km de rețele primare si a 50 km de rețele secundare:
- 25 km reţele primare: Principalele zone unde se vor înlocui rețele primare (de transport al
energiei termice):
- Magistrala 1: Zona Industrială, Podu Ros, Cantemir, Bularga
- Magistrala 2: Pacurari, Zona Pasaj „Octav Băncilă”
- Magistrala 5: Podu Ros (inclusiv Bdul Mangeron si Sos. Naționala), Tudor
Vladimirescu, Dacia, Alexandru cel Bun:
-

50 km reţele secundare: Principalele zone unde se vor înlocui rețele secundare (de distribuție a energiei
termice) cu fonduri europene:

- Nicolina (rețelele de la 2 puncte termice)
- Tatarași (rețelele de la 6 puncte termice)
În vederea funcţionării CET I şi CET II , Municipiul Iaşi împreună cu SC Veolia
Energie au făcut demersurile necesare privind prelungirea autorizaţiilor integrate de mediu cu
10 ani, respectiv: AIM nr.4/19.08.2013 pentru CET I şi AIM nr.5/24.12.2013, în acelaşi timp
cu definitivarea investiţiilor propuse în programul de conformare şi finanţate prin proiectul
POS Mediu Axa3.
3. „Colectarea selectivă a deşeurilor în Municipiul Iaşi”
Măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în Municipiul Iaşi
a. Implementarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor în parteneriat cu SC Salubris
SA, referitor la stabilirea măsurilor privind colectarea selectivă a biodeşeurilor în Municipiul
Iaşi prin informarea şi conştientizarea cetăţenilor
b. Implementarea Legii 132 /2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile
publice , prin asigurarea coşurilor de colectare pe tipuri de culori albastru - pentru hârtie şi
carton, galben pentru plastic şi verde pentru sticlă.
În data de 10 martie 2016 a fost pus în funcțiune Centrul Municipal de deșeuri – Iași,
realizat pe baza parteneriatului încheiat între Municipiul Iași, ECOTIC si SC Salubris SA.
4. „Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi pentru
indicatorul PM 10”
Programul de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor ce
se desfăşoară în zonele şi aglomerările unde pentru unul sau mai mulţi dintre poluanţi se
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constată depăşiri ale valorilor limită, ale valorii limită plus marja de toleranţă acolo unde
există şi/sau ale valorilor ţintă, măsuri aplicate în vederea încadrării sub aceste valori.
Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului este întocmit conform prevederilor
O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a
planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului şi H.G. nr. 543 / 2004 privind
elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului,
în scopul respectării obligaţiilor de încadrare în valoarea limită a indicatorului pulberi în
suspensie fracţia PM10. Programul revizuit conţine măsuri şi acţiuni propuse de autorităţile
administraţiei publice locale, serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate
ale administraţiei publice centrale şi agenţii economici, prin implementarea cărora se va
obţine reducerea poluării cu pulberi în suspensie fracţia PM10 în aglomerarea Iaşi, într-un
interval de timp cât mai scurt. Aplicarea măsurilor şi respectarea termenelor prevăzute în
acest program sunt obligatorii.
Reţeaua de monitorizare automată a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi este alcătuită din:
Staţia IAS 1 – Pod de Piatră – staţie de trafic
Staţia IAS 2 – Decebal - Cantemir – staţie de fond urban,
Staţia IAS 3 – Oancea - Tătăraşi – staţie de tip industrial,
Staţia IAS 4 – Copou - Sadoveanu – staţie de fond regional,
Staţia IAS 5 – Tomeşti – staţie de fond suburban,
Staţia IAS 6 – Bosia - Ungheni pentru monitorizarea calităţii aerului în zona de graniţă cu
Republica Moldova.
Municipiul Iaşi a stabilit măsuri de reducere a poluării pentru sursa trafic rutier şi sursa
tip industrial prin implementarea unor obiective de investiții, în vederea încadrării valorii de
particule în suspensie PM10, în limitele admise de 50 (μg / m3).
În cadrul programului de gestionare a calităţii aerului, pentru sursa trafic rutier, a fost stabilită
şi măsura de reducere a poluării aerului prin devierea traficului greu pe varianta ocolitoare a
municipiului Iaşi şi restricţionarea traficului greu aflat în tranzit pe raza Municipiului Iaşi , în
zona bulevardului Nicolae Iorga pe şoseaua de centură. Măsurile şi acţiunile din cadrul
programului de gestionare a calităţii aerului se desfăşoară pe o perioadă de maxim 5 ani.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi în colaborare cu Comisariatul Judeţean al Gărzii
Naţionale de Mediu are obligaţia de a monitoriza stadiul măsurilor aplicate.
În data de 13.06.2016, a fost încheiat contractul de prestări servicii între Municipiul Iași
și SC Enviro EcoSmart SRL – Galați, în vederea realizării Studiului de calitate a aerului în
Municipiul Iași, care stă la baza realizării Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași.
În data de 23.12.2016 Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași a fost transmis
spre avizare la Agenția pentru Protecția Mediului Iași, iar în data de 27.12.2016 acest plan a
fost transmis spre avizare la Centrul de Evaluare a Calității Aerului.
Monitorizare planuri şi programe de mediu:
4.1. Planul regional de acţiune pentru mediu PRAM pentru Regiunea Nord - Est
4.2. Planul local de acţiune pentru mediu PLAM al Municipiului Iaşi
4.3. Programul de gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi pentru indicatorul PM Au
fost derulate acțiuni de implementare a măsurilor prevăzute în termenele asumate.
4.4.Planul de acţiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot în Municipiul Iaşi
5. Studiu de fezabilitate în vederea decontaminării terenului perimetral
depozitului de deșeuri Tomești in Municipiul Iași
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În data de 21.11.2016 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 117710, care
vizează realizarea unor livrabile aferente Studiului de fezabilitate in vederea decontaminării
terenului perimetral depozitului de deșeuri Tomești în Municipiul Iași:
• Studiu topografic;
• Studiu geotehnic - minim 20 de secțiuni;
• Studii analiza apa;
• Studiu fezabilitate, Analiza Cost – Beneficiu
• Analiza de risc, Studiu de impact;
• Studiu ecologizare terenuri contaminate.
În luna decembrie 2016 au fost recepționate: Studiul topografic(PV nr.
126305/16.12.2016) și Studiul geotehnic (PV nr. 126308/16.12.2016).
6. Studiu decongestionare trafic în Municipiul Iași
Având în vedere necesitatea optimizării traficului urban în Municipiul Iași, în vederea
conformării la Directivele Europene cu referire la mobilitatea urbana și sănătatea populației,
pentru fundamentarea judicioasa a unui plan de măsuri ce urmează a fi aplicat și a strategiei
de transport (respectiv crearea de stații transfer marfă) s-a solicitat reprezentanților
supermarketurilor (marilor operatori locali) precum si agenților economici cu volum foarte
mare de activitate completarea unui chestionar . Astfel, a fost posibilă analizarea situației
existente în municipiul Iași (un inventar al tranzitului comercial) în ceea ce privește volumul
de marfă transportat, traseele si destinațiile semnificative, intervalul orar de operare si timpii
medii de descărcare a mărfii, corelate cu capacitatea mijloacelor de transport.
Eliminarea traficului greu in municipiul Iași prin crearea stațiilor de transfer, presupune
ca la marginea orașului să existe hale la care tirurile de marfă să aibă acces, marfa fiind
preluată cu mijloace de transport de până la 3,5 tone, care vor transporta marfa la destinația
pe care a avut-o inițial tirul, fără ca acesta sa mai aibă acces in Municipiul Iași.
În vederea fundamentării temei de proiectare ce va sta la baza organizării ulterioare a
unui concurs de idei, s-a solicitat sprijin societăților comerciale care desfășoară servicii de
arhitectură și proiectare, prin evaluarea și transmiterea elementelor privind: dimensionarea
halelor de transfer / depozitare; - identificarea funcțiunilor în vederea securizării mărfii; accesul rutier cu posibilitatea întoarcerii tirului in drumul european, - valoarea estimată a
investiției, - valorile necesare elaborării proiectului, pe faze de proiectare.
Etapele ce urmează a fi derulate în cursul anului 2017 în vederea proiectării stațiilor de
transfer sunt: concursul de idei/procedura de atribuire, identificarea / stabilirea locațiilor
stațiilor de transfer, evaluare necesar mijloace de transport cu masa mai mica de 3,5 tone,
evaluarea costurilor de operare si mentenanță, estimare necesar personal și a taxei de
transfer, elaborare plan afaceri.
7. Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED)
PAED este documentul cheie care arata modul în care semnatarii Convenției
Primarilor vor respecta angajamentul asumat ca pana in anul 2020 sa reducă emisiile de
CO2 cu 20%.
Acest plan folosește rezultatele Inventarului de Referință al Emisiilor (IRE)
pentru a identifica cele mai bune domenii de acțiuni si oportunități pentru atingerea țintei
stabilite.
In acest sens:
s-a întocmit modelul de Raport privind acordul aderării Municipiului Iași la Convenția
Primarilor. Ulterior se va elabora Proiectul de hotărâre ce va supus aprobării Consiliului Local
în vederea emiterii HCL.
s-a inițiat elaborarea părții introductive a PAED
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s-a inițiat centralizarea datelor necesare analizării situației actuale, analiza
premergătoare identificării viziunii pentru viitor
s-au evaluat sectoarele prioritare generatoare de emisii de CO2
s-au identificat principalii mari poluatori
s-a inițiat analiza situației energetice la nivel local
s-a inițiat centralizarea datelor care evidențiază emisiile de CO2 la nivel local
necesare elaborării IRE.
8. Clădiri Verzi
Promovarea construcțiilor verzi, care, de altfel, au un rol esențial în tranziția către o
economie circulară bazată pe clădiri verzi, se identifica a fi un punct de plecare solid in
susținerea unui oraș sustenabil.
Municipiul Iași își propune să devină un “oraș verde” și de aceea a acordat un interes
sporit procesului de eficientizare energetică, interes concretizat prin renovarea majoră a unor
clădiri publice, prin reabilitarea sistemului de termoficare si prin sustenabilitatea crescută
conferită de un management al deșeurilor bine implementat.
Pentru atingerea acestei ținte s-au întreprins o serie de acțiuni:
identificarea clădirilor aflate în administrația Municipiului Iași si a instituțiilor
deconcentrate la care a fost realizata Certificarea si auditarea energetică;
identificarea clădirilor cu o suprafață mai mare de 250 mp aflate în administrarea
Municipiului Iași, în vederea renovării majore acolo unde este cazul;
centralizarea estimărilor /alocărilor bugetare avută în vedere în anul 2017 pentru
achiziția serviciilor de audit si certificare energetice;
propunere de proiecte care vizează consolidarea managementului energiei durabile la
nivel local prin îmbunătățirea infrastructurii municipale si creșterea gradului de conștientizare
cu privire la eficiența energetică și energia din surse regenerabile.
9. Cooperarea cu Romania Green Building Council – Consiliul Român pentru
Clădiri Verzi
10. Work-shop-ul BUILD UPON! – Iași, 22 aprilie 2016
Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC) este o asociație non-profit, formată din
organizații active în toată țara. Echipa RoGBC și partenerii promovează de peste 8 ani
responsabilitatea față de mediu și eficiența energetică pe durata ciclului de viață a unei clădiri
având o serie de inițiative de îmbunătățire a mediului construit și programe educaționale
dedicate. Sesiunea a fost relevantă pentru publicul larg și pentru un grup divers de oficiali
guvernamentali locali sau naționali, mediul de afaceri implicat sau interesat de abordări
"verzi" si pentru societatea civilă.
În ceea ce privește industria construcțiilor, sunt binevenite participarea și implicarea
specialiștilor din domeniul construcțiilor, incluzând arhitecți, ingineri, investitori/dezvoltatori,
manageri de facilități, servicii financiare, legale și alți consultanți, mediul academic, furnizori
de tehnologie, materiale, produse și servicii. Ideea acestui work-shop, premieră pentru Iași, a
fost de a le așeza la aceeași masă toate părțile co-interesate de realizarea unui set de
recomandări pentru guvern pentru a avea o Strategie de Renovare Națională eficientă care
să fie implementată.
11. Semnarea Declarației în 10 puncte pentru o Strategie Națională de Renovare
mai bună și un plan de implementare eficient
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O Strategie de Renovare Națională ambițioasă, dar realistă poate inspira și crea o
acțiune comună a administrației centrale și locale și a cetățenilor care cer și își asumă
responsabilitatea de a crea clădirile și comunitățile pe care le merită.
Declarația se referă la:
• Clădiri sigure și sănătoase, cu o durată lungă de viață
• Calitatea Clădirilor
• Conformitatea materialelor
• Reducerea costurilor prin economii la energie, reparații și sănătate, în special pentru
grupurile vulnerabile
• Stimulente din partea guvernului
• Instrumente financiare inovatoare și de mobilizare a fondurilor private
• Abordarea conceptului de economie circulară:
•
Puterea exemplului
• Campanii naționale și locale de conștientizare
• Colaborare și Implicare
12. Vizita la Iași a domnului Dorin BEU, președintele RoGBC
Dorin Beu, președintele RoGBC la Iași a avut o întâlnire cu reprezentanții Primăriei
Municipiului Iași. Vizita a avut rolul de informare asupra progreselor făcute de municipalitate
în implementarea legislației verzi și pașii de urmat în vederea obținerii de către Iași a
certificatului de oraș eficient energetic.
Romania Green Building Council se ocupă, între alte atribuții, de implementarea, la
nivel național a Programului de Cooperare Elvețiano-Român – Aria de concentrare 4 –
“Îmbunătățirea mediului înconjurător”, cu două proiecte: “Instituționalizarea Premiului
European pentru Energie” și “Fondul destinat acțiunilor pentru energie sustenabilă”, în
colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ambasada
Confederației Elvețiene la București.
Programul vizitei Președintelui RoGBC la Iași, coordonate de Primăria Municipiului Iași
în colaborare cu RoGBC Moldova, va a cuprins o întâlnire cu direcțiile de specialitate ale
Primăriei Municipiului Iasi, vizite la Centrul Municipal de Colectare a Deșeurilor Iași, la
Ordinul Arhitecților din România– filiala Iași, la Facultatea de Arhitectură G. M. Cantacuzino
Iași, o prelegere pentru studenți la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, precum si
vizite la ABplus Events, la Green Tech Install Iași și la firma de arhitectură MIOLK.
13. Strategia de dezvoltare a spațiilor verzi în Municipiul Iași
Inițierea demersurilor necesare fundamentării și elaborării Strategiei de dezvoltare a
spațiilor verzi în Municipiul Iași:
• elaborare bază de date legislativă;
• analiză bune practici europene;
• corelare cu Harta de zgomot și Planul de calitate a aerului din Municipiul Iași;
• corelare interactivă etape elaborare registrul spatiilor verzi. S-au realizat primele 2
etape de lucrări aferente Registrului Spatiilor Verzi, alocându-se suma de 283.176,00
lei .
SALUBRITATE
Activitatea de bază a societății Salubris S.A. a fost şi în anul 2016 colectarea,
transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi stradale. Pe lângă această activitate,
societatea Salubris S.A. a mai prestat şi alte servicii, cum ar fi:
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•
măturatul şi spălatul căilor publice;
•
curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal şi a rigolelor,
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;
•
administrarea depozitului de deşeuri Țuțora (depozitare deşeuri nepericuloase şi
recuperare materiale reciclabile sortate) ;
•
colectarea DEEE (deşeuri electrice, electronice, şi electrocasnice) ;
•
gestionarea câinilor fără stăpân.
De interes este şi faptul că societatea Salubris S.A. (in colaborare cu Primăria Municipiului
Iasi si Asociația ECOTIC) a inaugurat în luna martie 2016 Centrul Municipal de Colectare Iasi
din stradela Grădinari nr. 26 – investiție al cărei scop este creșterea gradului de colectare
selectivă a deșeurilor reciclabile in Municipiul Iasi și suplimentarea soluțiilor existente de
debarasare a deșeurilor reciclabile, a obiectelor refolosibile si a deșeurilor periculoase din
gospodărie, investiție dedicată direct populației din Municipiul Iași.
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Principalii indicatori ai activităţii în anul 2016, sunt :
Indicator
Număr
contracte
populaţie

Anul 2016

încheiate

pt.

5.636 contracte noi
(din total 83.251 contracte existente la 31.12.2016)

Număr contracte incheiate pt. agenţi
economici

1.252 contracte noi
(din total 6.159 contracte existente la 31.12.2016)

Număr contracte încheiate pt. instituţii

3 contracte noi
(din total 197 contracte existente la 31.12.2016)

Cantităţi de
Salubris S.A.

143.003 to
(din care 14.572 to inert)

deşeuri

colectate

de

Suprafaţa
măturată
mecanizat (căi publice)

manual

şi

596.635.290 mp

Suprafaţa spălată şi stropita (strazi şi
trotuare)

20.872.430 mp

Suprafaţa de pe care s-a curăţat şi
transportat zăpada

4.640.390 mp
- PET: 136 to
- Plastic: 103 to

Cantităţi
de
deşeuri
colectate selectiv

reciclabile

- Folie: 2 to
- Hârtie-carton: 128 to
- Fier: 14 to
- Aluminiu: 0,5 to
- DEEE: 33 to

Nr. câini făra stăpân gestionaţi

4.903

Venituri din exploatare

56.217.302 lei

Valoare investiţii

cca. 2.589.000 euro

Productivitatea muncii

6.617 lei/ pers/ lună

Numarul de
inregistrate

reclamatii

intemeiate

25

Timpul mediu de raspuns la adrese/
petiţii

11 zile

Acțiuni de conștientizare si instruire
referitor la colectarea selectiva a
deșeurilor

16 actiuni
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Investiţii/ măsuri pentru dezvoltarea activităţii în anul 2016
Principalele măsuri pentru dezvoltarea/ îmbunătăţirea activităţii, au fost investiţiile (în
suma totala de peste 11.750.000 lei), dintre care menţionăm următoarele :
- 2.500 bucăți europubele 240 litri si 600 bucăți eurocontainere 1,1 mc (cca. 857.000 lei);
- 13 bucăți autogunoiere compactoare (cca. 8.865.000 lei);
- 2 bucăți automăturători stradale (cca 1.200.000 lei) ;
- 2 bucăți autovehicule deservire (cca. 135.000 lei) ;
- 10 bucăți aspiratoare urbane (cca 580.000 lei).
Programul “Zero Waste Municipalities”
Municipiul Iaşi s-a alăturat reţelei internaţionale „Oraşe Zero Deşeuri” („Zero Waste
Municipalities”), formată din peste 350 de municipalități. Orașul nostru devine astfel primul
municipiu din România cu o populaţie de peste 350.000 de locuitori care se angajează să
implementeze soluţiile „zero deşeuri”.
Primăria Municipiului Iași a semnat o scrisoare de angajament pentru implementarea
strategiei „zero deşeuri” şi a realizat primul pas în această direcţie prin formarea unui grup de
lucru. La prima ședință a grupului au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Iaşi,
Salubris SA, Asociaţiei RoRec, Poliţiei Locale, Support Systems, Veolia Energie Iaşi SA,
EcoRomania, APM Iaşi, GNM Iaşi, Ecotic, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate Iaşi (ADIS), alături de reprezentanți ai Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Dintre soluţiile cheie analizate şi asumate menţionăm: introducerea progresivă a
colectării separate pe tip de deşeu, programate pe zile diferite, cu susţinerea şi implicarea
operatorului de salubritate Salubris SA; aplicarea progresivă a tarifului diferenţiat în funcţie
de tipul de deşeu colectat, volumul containerului, greutatea şi/sau frecvenţa de colectare
(instrumentul economic „plăteşti pentru cât arunci”), ceea ce va încuraja colectarea separată
şi va penaliza producerea deşeurilor mixte/reziduale; extinderea Centrului Municipal de
Colectare existent, prin includerea unui atelier de reparaţii pentru mobilier și textile,
recondiționarea obiectelor electronice pentru a fi reintroduse în sistemul economic, dar şi
recuperarea şi refolosirea de materiale de construcţii, iniţiativă de pionierat în România cu
impact semnificativ în prevenţia şi reducerea generării de deşeuri.
În Municipiul Iași ratele de reciclare sunt încă relativ modeste, dar, în ultimii ani, au
existat o serie de iniţiative care au devenit modele de bune practici în ceea ce priveşte
creşterea ratei de sortare, colectare separată şi reciclare, precum înfiinţarea primului Centru
Municipal de Colectare a deşeurilor provenite din gospodării, în colaborare cu organizaţia
Ecotic. Alte modele de bune practici în prevenţia generării deşeurilor includ instalarea de
cişmele în cadrul proiectului „Apă fără Plastic”, colectarea şi refolosirea deşeurilor textile în
cadrul proiectului REDU, iniţiat de Asociaţia „Mai Bine”, sau repararea şi recomercializarea
textilelor şi mobilierului prin proiecte ale Asociaţiei Un Coup de Main d'Emmaus.
Reţeaua internaţională „Oraşe Zero Deşeuri” are rolul de a identifica şi asigura
vizibilitatea pentru cele mai performante comunităţi şi oraşe şi de a recunoaşte eforturile
acelora care sunt complet angajate în remedierea sistemului de gestionare a deşeurilor prin
implementarea unor soluţii specifice economiei circulare, respectiv metodologia „zero
deşeuri”. În cadrul reţelei, primăriile beneficiază de ajutorul oferit de specialişti cu renume
mondial în implementarea metodologiei „zero deşeuri”- model de ecoinovare recunoscut de
către Comisia Europeană şi posibilitatea înfrăţirii cu alte oraşe „zero deşeuri” precum San
Francisco - Statele Unite ale Americii, Capannori - Italia, Ljubljana - Slovenia sau Hernani -
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Spania (oraş care, în 2014, a reuşit să atingă aproape 90% redirectare de la rampă, fără
depozitare în gropi de gunoi şi fără valorificare energetică în instalaţii de tratare termică).
In cadrul unui concept integrat mai larg, “Iașul, oraș verde”, s-a decis acceptarea
provocării de a susține și implementa strategia “Zero Deșeuri”, care reprezintă in fapt un set
de soluții de bune practici dovedite ca fiind funcționale în alte peste 350 de orașe europene,
care au reușit să atingă obiective de redirectare de la rampa de peste 80% fără depozitare în
gropi de gunoi și fără valorificare în instalații de tratare termică.
Am analizat situația curentă și pornim de la resursele existente precum Centrului
Municipal de Colectare lansat anul trecut în colaborare cu Ecotic. Vizăm extinderea
acestuia prin includerea unui atelier de reparaţii pentru mobilier, textile, electronice care pot
fi recondiţionate şi reintroduse în sistemul economic, dar şi recuperarea şi refolosirea de
materiale de construcţii. Obiectivul principal este ca in următorii doi - trei ani Iașul sa se
mândrească cu un centru de minerit urban funcțional in care deșeurile să fie transformate în
resurse, în beneficiul cetățenilor care vor putea accesa la prețuri simbolice aceste resurse și
a mediului înconjurător prin eliminarea poluării cauzate de depozitarea ilegală, în natură, așa
cum se întâmplă adesea in cazul materialelor de construcții sau a depozitării conforme în
rampele de deșeuri.
In acest sens am studiat modelul celui mai renumit centru de minerit urban din Europa,
Ecoparcul Kretsloppsarken din Gothenburg, Suedia. Acesta este exemplul perfect de
aplicare practică a ierarhiei “zero deşeuri”. Localnicii sunt educaţi în privinţa prevenirii
generării deşeurilor; reintroduce în sistem tot ceea ce poate fi refolosit dăruind o nouă viaţa
deşeurilor şi sortează în scopul reciclării tot ceea ce nu poate fi reparat şi refolosit. Centrul
de “minerit urban” Kretsloppsarken produce 1.2 milioane de Euro/anual în beneficiul
Primăriei Gothenburg, in contextul in care cetățenii donează lucrurile de care nu mai au
nevoie, care altfel ar fi ajuns in gropile de deșeuri sau în incineratoare și cumpără la prețuri
simbolice lucruri de care au nevoie.
Angajamentul pentru implementarea strategiei „zero deşeuri” a presupus
formarea unui grup de lucru, in septembrie 2016, la a cărui primă şedinţă au participat
reprezentanți ai Salubris SA, Asociaţiei RoRec, Primăriei Municipiului Iaşi, Poliţiei Locale,
Alianța Economie Circulară pentru Iasi, SC Veolia Energie Iaşi SA, EcoRomania, APM Iaşi,
GNM Iaşi, Ecotic, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi (ADIS),
alături de reprezentanți ai Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
In prezent se lucrează în colaborare cu partenerul nostru Salubris la introducerea
progresivă a colectării separate pe tip de deşeu, programate pe zile diferite. Spre
exemplu, colectarea poate fi realizată după următorul model: Miercuri, vineri și duminică –
deşeuri biodegradabile; Luni şi joi – deşeuri reciclabile. Marţi şi sâmbătă – fracţia
umedă/mixtă. Planificarea include aplicarea progresivă în funcție de rezultatele analizei pe
zone si cartiere.
Corelat cu măsura colectării separate vizăm și aplicarea progresivă a tarifului
diferenţiat în funcţie de tipul de deşeu colectat, volumul containerului, greutatea şi/sau
frecvenţa de colectare (instrumentul economic „plăteşti pentru cât arunci), ceea ce va motiva
cetăţenii să arunce mai puţin, va încuraja colectarea separată şi va penaliza producerea
deşeurilor mixte/reziduale. Luam in calcul mai multe metode de aplicare a acestui instrument
precum programe bazate pe frecventa de ridicare implementate cu succes in Lublijana,
capitala Sloveniei sau pe taxarea in functie de volumul containerului pentru fractia umedă, în
timp ce fracția reciclabilă să fie bonificată. In Slovenia, sistemul PAYT a fost implementat și
prin încurajarea cetățenilor să aducă materialele reciclabile, colectate separat, direct la un
centru de colectare. Aici deşeurile au fost cântărite, iar locuitorii răsplătiţi în puncte care se
deduceau din factura lunară de salubrizare. In prezent, prin acest sistem se colectează
aproximativ 300 de tone pe an, fără să fie nevoie de implicarea operatorilor de salubritate.
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Așteptăm și ghidul de aplicare din partea Ministerului Mediului conform OUG 68/2016, care
completează legea cadru pentru deșeuri, Legea 211/2011.
In perioada imediat următoare vom adopta o Hotărâre de Consiliu Local în vederea
modificării contractului cu Salubris, urmând ca la următoarea întâlnire a grupului de lucru
extins, care va avea loc la finele lunii martie, sa stabilim termenii de aplicare si implementare
concrete asumate si de ceilalți actori care fac parte din grupul de lucru.
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PROGRAME DE DEZVOLTARE URBANĂ
Primăria Municipiului Iași intenționează să încurajeze și să dezvolte transportul cu
biciclete utilizând fondurile europene nerambursabile. În acest scop, reprezentanții
municipalității au redactat fișele de proiect a două inițiative menite, pe de o parte, să
implementeze conceptul „bike sharing” în Iași și, pe de alta, să creeze un parc de recreere,
dar și instruire pentru tinerii bicicliști. Cele două proiecte sunt compatibile cu Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Iași și vor fi incluse în Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană 2015 - 2030. După faza de evaluare și de identificare a amplasamentelor
necesare, cele două idei se materializa în proiecte tehnice și cereri de finanțare în vederea
accesării fondurilor puse la dispoziția Iașului prin Axa 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
a Programului Operațional Regional 2014 - 2016.
Primul proiect, intitulat provizoriu „Iași VELOCity” („Sistem alternativ de mobilitate
urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”), urmărește crearea unui sistem
integrat de „bike sharing”, anume o soluție alternativă de transport urban care să asigure: un
acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de
interes; scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport; reducerea poluării și a
consumului de energie; descongestionarea traficului, precum și îmbunătățirea calității vieții în
municipiul Iași. „Iași VELOCity” se înscrie în conceptul Smart City, tehnologia integrată în
biciclete încorporând echipamentele de bord necesare pentru a comunica în permanență cu
utilizatorii prin intermediul aplicațiilor software de pe echipamentele de comunicații mobile
sau fixe, cu posibilitatea de a fi accesibile în timp real, dar și pentru a putea asigura
intermodalitatea cu transportul public existent și soluțiile de parcare Park & Ride.
Sistemul de „bike sharing” inteligent va include: stații automate de închiriere și predare
a bicicletelor în diferite puncte de interes ale orașului (cetățenii pot prelua o bicicletă dintr-un
punct al orașului și o pot preda într-o altă stație automată în zona de interes fără să fie
necesară returnarea în stația inițială); terminale de închiriere a bicicletelor la care să aibă
acces atât cetățenii, cât și turiștii; facilitarea închirierii cu ajutorul tuturor modalităților
electronice (aplicații mobile, portal webetc), precum și pe bază de card de acces; biciclete
special adaptate pentru transportul public, fabricate din materiale ușoare, prevăzute cu
sisteme de siguranță și monitorizare permanență GPS, acționate mecanic sau electric; centru
de gestiune a sistemului de „bike sharing” în vederea asigurării distribuției unitare a
bicicletelor în stații, cu sistem suport de decizie pentru optimizarea spațiilor de închiriere;
asigurarea intermodalității cu transportul public.
Bugetul estimativ al proiectului „Iași VELOCity” este 3 milioane de euro, iar proiectul
va fi depus pentru finanțare prin Axa 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de
investiție 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de
mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.
Cel de-al doilea proiect, care va fi intitulat „BICISCHOOL Iași” ori „Iași Velo Park”
(„Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic
pentru tinerii bicicliști”), va stimula mobilitatea alternativă, va promova soluțiile ecologice de
deplasare în oraș, va educa tinerii în a renunța la autovehicule și a folosi soluții active de
deplasare, totul conducând la reducerea poluării și la creșterea calității vieții în Municipiul
Iași. „BICISCHOOL Iași” / „Iași Velo Park” va simula condiții de trafic reale, astfel încât tinerii
cicliști vor avea capacitatea să experimenteze și să învețe în deplină siguranță modul de
conduită adecvat în trafic. „BICISCHOOL Iași” / „Iași Velo Park” va include module / zone
indicative precum: o zonă de pregătire și inițiere în utilizarea bicicletelor și a echipamentelor
de protecție; o zonă de învățare a regulilor pentru cicliști și de mers asistat; o zonă de
învățare pe serpentine și de simulare a unor zone cu denivelări pentru cicliști inițiați; o zonă
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de simulare a unei intersecții semaforizate și semnalizate, precum și unui mini sens giratoriu;
o zonă de concurs special pentru evaluarea aptitudinilor cicliștilor; o zonă de depanare și
reparații; o zonă de recreere pentru copii de vârste mici și seniori însoțitori etc. Parcul tematic
va avea prevăzute spații verzi, mobilier urban, cișmele de apă, iluminat ecologic, WiFi
internet gratuit, stație de „bike sharing”, camere de supraveghere etc. Parcul va fi realizat pe
o suprafață de teren de circa 3.000 de metri pătrați, unul dintre amplasamentele luate în
calcul în prezent fiind cel al fostului poligon auto.
Bugetul estimativ al proiectului „BICISCHOOL Iași” / „Iași Velo Park” este de un milion
de euro, iar proiectul va fi depus pentru finanțare prin Axa 4. Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile - Prioritatea de investiție 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului.
SPAȚII VERZI
FLORI PLANTATE IN 2016
Nr
Luna
crt.

Flori Bianuale Flori
(buc)
(buc)

1
ANUL 2016
TOTAL FLORI (buc)

131390
769455

Anuale

487965

Bulbi
diverse
sortimente, flori (ach.)
buc
150100

ARBORI/ARBUSTI PLANTATI IN 2016
LIVRATI
LA
DENUMIRE
MATERIAL PLANTATI
TOTAL
ASOCIATIILE DE
DENDROLOGIC
IN ORAS
ARBORI/ARBUSTI
PROPRIETARI
ARBORI FOIOSI (buc)
848
3659
4507
ARBORI RASINOSI (buc)
525
76
601
ARBUSTI FOIOSI (buc)
19648
170648
190296
ARBUSTI RASINOSI (buc)
225
8
233
BUXUS (buc)
2318
220
2538
TRANDAFIRI (buc)
2986
1497
4483
Deasemeni, pe lângă această cantitate care a fost plantata/livrată în anul 2016 pentru
plantări, pepiniera mai are un disponibil de material dendrologic pregătit pentru plantările din
primăvară/toamna 2017, structurat după cum urmează
ARBORI FOIOSI (buc)
ARBORI RASINOSI (buc)
ARBUSTI FOIOSI (buc)
ARBUSTI RASINOSI (buc)
BUXUS (buc)
TRANDAFIRI (buc)

-

5379
1656
41698
48
2800
1200
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PATRIMONIU
DAPPP (Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat) are următoarele
atribuții:
- evidenţa patrimoniului public şi privat al municipiului Iaşi, privat al statului;
- administrarea de bunuri din patrimoniul public şi privat al municipiului Iaşi şi privat al
statului;
Plaja Nicolina
In sezonul 2016, s-au înregistrat încasări din prestări servicii în valoare de 351.636
lei . De serviciile oferite la Plaja Nicolina în sezonul 2016 au beneficiat 39.747 persoane, din
care:
• 35.289 adulți,
• 4458 pensionari care au tarif redus pentru intrare
• dintre acestea, 12.368 au efectuat și tratamente cu nămol.
Ștrandul Municipal
În data de 05.08.2016 în cadrul Ștrandului Municipal s-a desfăşurat un concurs cu
persoanele cu dizabilități din toata țara; la acest concurs au participat 226 persoane.
De asemenea, în lunile iunie și iulie 2016, aproximativ 300 de studenți ai Facultătii de
Educație Fizică din cadrul Universității A.I.Cuza, au desfasurat cursuri de înot și au susținut
examenele practice.
In sezonul 2016 au fost înregistrate încasări din prestări servicii de 496.216 lei.
De serviciile oferite la Strandul Municipal in sezonul 2016 au beneficiat 57.039
persoane, din care:
• 40.238 adulți,
• 8.762 copii,
• 2190 pensionari care au tarif redus pentru intrare.
Pârtia de Schi din Soseaua Sărărie
Pârtia de schi a functionat in luna ianuarie 2016
Baza de Agrement Ciric
Baza de agrement Ciric a fost deschisa publicului la 01.06.2016, avand ca principale
activitati de agrement urmatoarele:
• Lacul de agrement -pentru care au fost disponibile un număr de 30 de barci si
hidrobiciclete destinate inchirierii.
• Piscina mare și piscina mica prevazute - cu bazine de înot și plaje unde și-au petrecut
timpul liber un numar mare de utilizatori.
• Locuri de joacă pentru copii - prevăzute cu mijloace de distracție specifice vârstei.
• Zone de picnic - prevăzute cu bănci, grătare și alte accesorii pentru petrecerea
timpului în aer liber.
• Teren de minigolf - prevăzut cu o mare diversitate de piste și acesoriile necesare
practicării acestui sport.
• Instalația de telescaun -care transportă vizitatorii din zona de acces de pe Sos. Moara
de Vânt până în apropierea debarcaderului principal al lacului de agrement. S-a
obtinut certificatul ISCIR pentru telescaun.
• Parcul Aventura - prevazut cu instalții și echipamente de cățărare.
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•
•
•
•
•
•

Zona de paintball – prevazută cu echipamente și bile destinate practicării sportului
care imită scenele de luptă.
Parcări
Terenurile de sport multifuncționale
Terenurile de tenis
Pavilionul pentru tenis de masă
Total încasări 2016: 442.028,00 lei, 26.974 persoane

Stadioanele Emil Alexandrescu, Tineretului, Tepro
La aceste obiective s-a asigurat, prin personalul existent, desfăşurarea jocurilor si
antrenamentelor pentru echipele de fotbal, rugby, precum si altor competitii sportive.
Baia Publica
Baia Publica, situata pe str. Petru Movila, a oferit publicului in decursul anului 2016 o
gama larga de servicii cum ar fi: înot în bazin, cursuri de înot pentru copii, dusuri sociale (cu
tarif redus), masaj, sauna.
Veniturile realizate in perioada 01.01.-31.12.2016 s-au ridicat la suma de 90.960,00
lei.
Rezultatele obținute și sumele încasate în urma activităților desfășurate:
La nivelul anului 2016, valoarea totala a încasarilor din activitățile de agrement /
servicii oferite cetățenilor Municipiului Iași este de 1.439.115 lei și este redată în următoarea
diagramă:
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CAPITOLUL VI
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Primăria Municipiului Iași prin Direcția de Asistență Comunitară urmărește realizarea măsurilor
de protecţie şi asistenţă socială pentru protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură
economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte
propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.
Activități desfășurate prin Direcția de Asistență Comunitară pe categorii de beneficiari:
COPII
Beneficii, facilităţi, gratuităţi:
- Alocaţii de stat - 7.376 copii;
- Indemnizaţia pentru creştere copil - 3.872 copii;
- Alocaţia de susţinere a familiei - aproximativ 768 copii/ 380 dosare;
- Alocaţia de stat pentru copilul cu handicap - 867 copii;
- Gratuitate lapte praf - 2.627 beneficiari;
- Stimulentul educaţional – Tichete de grădiniţă – s-au acordat 528 tichete valorice;
Ajutoare sociale:
- Ajutoare de urgenţă în bani sau natură – 1300 copii
• 500 elevi au primit rechizite şcolare;
• 800 de copii – cadouri de Crăciun;
- Burse sociale acordate copiilor cu rezultate excepţionale la învăţătură - 2 burse.
-

-

-

Servicii sociale
Curatele speciale necesare la notariat pentru încheierea unor acte – 197 curatele;
Servicii de consiliere, informare şi intervenţie primară – 361 copii;
Anchete sociale privind evaluarea socio-familială – 98 cazuri;
Anchete sociale pentru încadrare în grad de handicap – 1.245 anchete;
Anchete sociale privind acordarea de "bani pentru calculator" precum şi acordarea bursei
"bani pentru liceu" – 62 beneficiari;
Planuri de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie – 313 planuri;
Servicii medicale primare asigurate de cabinetele medicale şcolare:
• servicii medicale şcolare – 46.442 beneficiari
• servicii de medicină dentară şcolară – 26.753 beneficiari;
Obţinerea certificatelor de naştere, handicap, pensie urmaş – 122 copii;
Înscrierea la medicul de familie, îndrumarea, facilitarea şi însoţirea copiilor în vederea
accesării serviciilor medicale, sprijinirea şi informarea privind vaccinarea, informarea şi
consilierea privind igiena, alimentaţia, prevenirea contactării bolilor transmisibile, obezitatea şi
fumatul, identificarea de persoane suspecte de TBC sau cu alte boli transmisibile: beneficiari –
499 copii;
Medierea conflictelor dintre părinţi şi cadrele didactice – 10 copii;
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-

Servicii de educaţie timpurie şi îngrijire (copii cu vârsta între 6 luni – 3 ani proveniţi din familii
aflate în situaţie de risc) – 32 copii;
Amenajarea unui centru de servicii sociale pentru copii (în parteneriat cu Asociaţia ART
CIVICA) care are ca obiective oferirea unor programe de dezvoltare personală, dezvoltarea
potenţialului creativ, de comunicare şi leadership - beneficiari elevi clasele V-XII.
STUDENŢI

-

-

Servicii sociale
Servicii medicale primare asigurate de cabinetele medicale şcolare
• servicii medicale – 25.073 beneficiari;
• servicii de medicină dentară – 28.478 beneficiari.
Îndrumarea studenţilor în efectuarea practicii de specialitate – 47 studenţi
TINERI PROVENIŢI DIN CENTRELE DE PLASAMENT

-

Servicii sociale
Anchete sociale pentru tinerii care doresc integrarea în regim rezidenţial – 10 anchete;
Evaluarea/reevaluarea nevoilor tinerilor aflaţi în regim rezidenţial – 31 evaluări;
Planuri de intervenție individualizată - 27 planuri;
Servicii de consiliere, informare, suport şi monitorizare a tinerilor care părăsesc centrele de
plasament şi sunt în căutarea unui loc de muncă –77 beneficiari;
Servicii medicale primare – 27 beneficiari;
Servicii de găzduire în adăposturile de noapte ale municipalităţii – 70 beneficiari.
PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

-

-

-

Beneficii, facilităţi, gratuităţi
Indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav – 1141 beneficiari:
• 231 copii;
• 910 adulţi.
Salarii acordate asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav– 698 beneficiari;
Gratuitate pe mijloacele de transport în comun – 6.062 persoane;
Ajutoare alimentare Uniunea Europeană – 8.563 persoane.
Ajutoare sociale
7.335 persoane au beneficiat de tichete sociale în valoare de 70 lei pentru Sărbătorile de
Paşte şi de Crăciun;
13 persoane au beneficiat de ajutoare de urgenţă în bani.

Servicii sociale
- Anchete sociale pentru internarea în centrele socio-medicale – 93 anchete;
- Anchete sociale realizate în vederea încadrării în grad de handicap – 5.160 anchete:
• 3.915 anchete pentru adulţi;
• 1.245 anchete pentru copii;
- Curatele speciale pentru bolnavi – 134 cazuri şi 28 autorizări tutori;
- Anchete sociale pentru persoanele bolnave în vederea pensionării – 1.048 cazuri;
- Servicii de consiliere și asistență socială primară – 182 de beneficiari;
- Planuri individualizate de intervenţie – 260 planuri;
- Evaluări/reevaluări beneficiari – 233 evaluări;
- Servicii de terapie, recuperare, kinetoterapie prin Centrul Vovidenia:
• masaj terapeutic, kinetoterapie) – 14 beneficiari (94 de prezenţe/an);
• acces la sala de sport, aerobic cu instructor – 42 beneficiari (197 prezenţe/an)
• terapii de reabilitare socială – 35 beneficiari (562 prezenţe/an)
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-

Consiliere privind igiena, alimentaţia, prevenirea contactării bolilor transmisibile, obezitatea şi
fumatul – 63 beneficiari;
Servicii de găzduire în adăposturile de noapte ale municipalităţii – 22 de persoane;
Servicii de asigurare hrană prin Cantina de Ajutor Social – 10 beneficiari.
FAMILII ŞI PERSOANE SINGURE AFLATE ÎN DIFICULTATE

-

Beneficii, facilităţi, gratuităţi:
Alocația de susţinere a familiei – 380 familii;
Venitul minim garantat: 27 de familii, 259 persoane singure, 191 şomeri;
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei: 1.705 familii, 1.022 persoane singure;
Ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană – 872 beneficiari (şomeri).

-

Ajutoare sociale în bani:
45 familii;
41 persoane singure.

-

-

-

Servicii sociale
Anchete sociale solicitate de instanţa de judecată/tribunal în vederea încredinţării minorului în
procesul de divorţ, tăgada paternităţii, scutire timbru judiciar la cererea instanţei de judecată 988 anchete;
Anchete sociale efectuate persoanelor internate în spitale/maternităţi – 103 anchete;
Anchete sociale efectuate la solicitarea Poliţiei – 36 cazuri;
Monitorizarea programului de vizită minori – 35 cazuri;
Monitorizarea persoanelor condamnate la efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii –
32 persoane;
Anchete sociale pentru familiile persoanelor aflate în custodia Penitenciarului – 17 cazuri;
Anchete sociale şi răspunsuri pentru diferite instituții (solicitări sprijin sau informaţii, condiţii de
acordare a unor servicii/prestaţii sociale, anchete necesare la dosarele de contracte de
muncă) – 217 cazuri;
Anchete sociale pentru familiile care au solicitat desfacerea căsătoriei prin notariat – 211
cazuri;
Consiliere şi evaluare psihologică – 100 beneficiari;
Reevaluări semestriale – 130 reevaluări;
Anchete sociale pentru cazare/tranzit în adăposturile municipalităţii – 250 anchete;
Servicii de găzduire în adăposturile de noapte ale municipalităţii: 5 familii și 108 persoane
singure;
Servicii de asigurare hrană prin Cantina de Ajutor Social: 34 familii și 79 persoane singure.
VICTIME ALE VIOLENŢEI
Servicii sociale
- Consiliere psihologică – 37 de şedinţe;
- Consiliere vocaţională a mamelor pentru integrare sau reintegrare profesională - 1
beneficiară a finalizat studiile superioare cu examen de licenţă;
- Servicii de cazare, asistenţă psihologică, activităţi recreative prin Fundaţia Hecuba –29
mame şi 35 copii;
- Servicii de cazare, asistenţă psihologică, activităţi recreative prin Centrul de Servicii
Integrate pentru Victimele Violenţei în Familie - 10 mame şi 22 copii.
PERSOANE VÂRSTNICE
Beneficii, facilităţi, gratuităţi
- Ajutoare de încălzire a locuinţei - 1.352 pensionari;
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Gratuitate pe mijloacele de transport în comun - 39.270 pensionari;
Ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană - 4.834 pensionari;
Servicii de salubritate acordate veteranilor de război - 1.143 beneficiari.

Ajutoare sociale
- Ajutoare de urgenţă în bani - 64 beneficiari;
- Ajutoare sociale (tichete sociale) - 26.811 beneficiari din care:
• Tichete sociale - Sărbători Pascale 2016 - 13.809 beneficiari;
• Tichete sociale - Sărbătorile de Crăciun 2016 - 13.002 beneficiari.
Servicii sociale
- Anchete sociale pentru cazarea în centre rezidenţiale - 107 anchete;
- Asistenţă juridică - contracte de întreţinere notarială - 11 asistări la notariatul public;
- Evaluări/reevaluări ale beneficiarilor - 84 evaluări/453 reevaluări;
- Consiliere socio-juridică și informare a vârstnicilor - în medie 40/lună, 480/an;
- Servicii de terapie, recuperare, kinetoterapie: fişe kinetoterapie - 64 și fișe consultații
medicale - 204 fișe medicale.
- Servicii rezidenţiale acordate de:
• Căminul de pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” - 157 beneficiari;
• Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin şi Elena” - 130 beneficiari;
- Servicii de găzduire în adăposturile de noapte - 12 persoane;
- Servicii de asigurare hrană prin Cantina de Ajutor Social - 7 pensionari.
Monitorizarea finanţărilor europene
Sustenabilitate proiectului VAST – Vulnerabil dar activ social ca tine, finanţat prin POSDRU
2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1„Dezvoltarea economiei sociale”.
Au fost monitorizate cele 3 structuri de economie socială create prin proiect care în anul 2016
s-au autofinanţat:
- Spălătoria socială - SOCIAL CLEAN DAC SRL;
- Multiplicare documente - SOCIAL COPY CENTER DAC SRL;
- Servicii de catering - CATERING SOCIAL DAC SRL.
Prin acest proiect s-au creat 61 de locuri de muncă, 41 dintre acestea fiind ocupate de către
persoane provenite din grupuri vulnerabile.
Cooperare transfrontalieră pentru prevenirea traficului de fiinţe umane” - proiect finanţat prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ro-U-RM 2007- 2013.
“Educaţia înseamnă viitor” şi “Servicii de consiliere psiho-vocațională şi orientare profesională
pentru mame aflate la risc social din municipiul Iaşi”.
Centre sociale
Centrul DIFAIN – centru pentru copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate
S-au asigurat servicii educaţionale pe niveluri de studii, sprijin la teme și materiile vulnerabile
prin program de tip „after-school”, ateliere de creație literară, dezvoltare personală prin Teatru şi
Coregrafie, dezvoltare personală prin Artă Vizuală, etc.
Centrul de zi „Prichindel”
Centrul de Zi „Prichindel” oferă servicii socio-educative pentru copiii care provin din familii
aflate în situaţie de dificultate. Pe parcursul anului 2016 au beneficiat de serviciile centrului un număr
de 68 de copii şi familiile acestora (estimare pe doi ani şcolari).
Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii „Hecuba”
În decursul anului 2016, Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii „Hecuba” a asistat un număr
de 69 de copii şi un număr de 63 de mame care au beneficiat de consiliere vocaţională a mamelor
pentru integrare/reintegrare profesională şi menţinerea locului de muncă.
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Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii Aflaţi în Dificultate
Centrului Rezidenţial pentru Mame şi Copii Aflaţi în Dificultate a oferit beneficiarilor săi
următoarele tipuri de servicii psiho-sociale şi educaţionale: consiliere psihologică pentru depăşirea
traumelor, suport emoţional şi dezvoltare personală; consiliere psihologică în situaţii de criză;
consiliere vocaţională şi profesională; consiliere privind gestionarea conflictelor/relaţiilor de muncă şi
drepturile angajaţilor; consiliere şi educaţie parentală; consiliere şi suport educaţional; informare şi
consiliere socială; informare şi consiliere juridică; consiliere financiară pentru gestionarea eficientă a
veniturilor; monitorizarea familiilor monoparentale după decazarea din centru; îngrijirea,
supravegherea copiilor de către educatorii specializaţi.
Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie
S-au asigurat servicii de asistare şi găzduire pentru 32 de beneficiari (10 mame şi 22 copii),
consiliere psihologică pentru depăşirea traumelor, dezvoltarea personală a victimelor şi îmbunătăţirea
relaţiei parentale, consiliere vocaţională a mamelor pentru integrare sau reintegrare profesională - 1
beneficiară a finalizat studiile superioare cu examen de licenţă.
Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria“
Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională „BUCURIA” are ca obiectiv egalizarea şanselor
de integrare socio-profesională a tinerilor ce provin din Centrele de Plasament, cu vârsta minimă de
18 ani împliniţi și maxim 26 ani. Centrul ,,BUCURIA” a acordat sprijin pentru 27 de tineri, în regim
rezidenţial, cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani, aflaţi în sistemul de protecţie.
Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia”
Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Vovidenia” a menţinut grupul ţintă stabilit în faza de
proiect, având un număr de 150 de beneficiari activi. Pe parcursul anului 2016 au fost admişi un
număr de 80 beneficiari.
Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz şi vorbire „Sfântul Prooroc Zaharia”
S-au asigurat servicii de consiliere și asistență socială primară pentru 182 de beneficiari și
servicii de consiliere și asistență socială primară acordate prin intermediul unui interpret al limbajului
mimico-gestual.
Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare şi Integrare „C.A. Rosetti”
Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A Rosetti” are o capacitate de 80
de locuri, având în subordine un adăpost de noapte în Şos. Poitiers cu o capacitate de 65 locuri.
Serviciile sunt oferite persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Iaşi şi constau în: găzduire
temporară, consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere în găsirea unui loc de muncă,
consiliere medicală, asigurarea hranei prin Cantina de Ajutor Social, etc.
-

Cluburi de Pensionari
Clubul de Pensionari „Alexandru cel Bun”
Clubul de Pensionari „Aleea Rozelor”
Clubul de Pensionari „Hlincea”
Clubul de Pensionari „Mircea cel Bătrân”
Clubul de Pensionari „Moara de Foc”
Clubul de Pensionari „Muşatini”
Clubul de Pensionari „Nicolina”
Clubul de Pensionari „Oancea”

La cluburile de pensionari din Municipiul Iași s-au organizat numeroase activități recreative:
concursuri de table, șah, tenis de masă, expoziții, concerte, lansări de carte etc.
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Evenimente
Ziua Internaţională a Femeii – 8 Martie - Acordarea ajutoarelor de urgenţă în cuantum
individual de 100 lei unui număr de 500 femei, aflate în monitorizarea instituţiei și beneficiare ale
alocaţiei de susţinere familială.
Ziua Internaţională a Copilului – 1 iunie - Spectacol cultural artistic oferit de trupa de teatru
“Înşiră-te Mărgărite” şi distribuirea a 50 de pachete cu dulciuri copiilor cu dizabilităţi, beneficiari ai
serviciilor sociale oferite de Asociaţia ANCAAR, Asociaţia Surâsul Albastru şi Asociaţia Star of Hope.
„Copii de nota 10” - Acţiune cultural – caritabilă pentru copii familiilor defavorizate din clasele 0
- IV. În cadrul acestui eveniment s-au distribuit 500 de pachete cu rechizite și dulciuri, cu o valoare de
120 lei/ pachet.
„Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” – 1 octombrie - Spectacol de muzică populară şi
de romanţe susţinut de artiştii Ştefan Pintilie şi Paul Neamţu, organizat în Parcul Expoziţiei pentru un
număr de 350 de persoane vârstnice. Invitații au participat și la o tombolă cu obiecte donate de către
angajații DAC, precum și trei premii speciale: premiul I - o cină romantică la Restaurantul „Bolta
Rece”; premiul II - produse cosmetice; premiul III - un tort oferit de cofetăria „Ando Fantezia”.
„Implică-te şi tu poţi fi Moş Crăciun!” - Pachete cu alimente şi dulciuri acordate cu ocazia
Sărbătorilor de Crăciun, în cadrul unui eveniment organizat de Primăria Municipiului Iaşi în parteneriat
cu Iaşi TV Life, la Sala Sporturilor Iaşi, pentru copiii proveniţi din familii vulnerabile, aflate în
monitorizarea Direcției de Asistență Comunitară, dar și a fundațiilor „Solidaritate şi Speranţă”, „Star of
Hope”, „Bethany”, „Salvaţi Copiii”, „Alături de voi”, Asociaţia „Surâsul Albastru”.
Un număr de 800 de copii au primit ajutoare de urgenţă în natură din partea Primăriei Municipiului
Iaşi, constând în fructe, dulciuri şi produse alimentare, în valoare de 120 de lei/pachet, iar 200 de
copii au primit cadouri din partea postului de televiziune Iaşi Tv Life.
Sărbători de iarnă - Beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare
„C.A Rosetti” au susţinut un spectacol de colinde şi urături la Cantina de Ajutor Social şi au primit o
masă caldă şi câte un pachet cu produse alimentare din partea Primăriei Municipiului Iaşi - 169 de
beneficiari, persoane fără adăpost.
Poveste pentru toţi - Acţiune culturală iniţiată de Asociaţia ART CIVICA şi Facultatea de
Teatru a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” adresată copiilor proveniţi din familii
vulnerabile cuprinşi în programele DAC Iaşi.
Vine Moş Crăciun - Spectacol cu daruri pentru un număr de 25 de copii organizat la Centrul de
zi “Prichindel”
Spectacole de Crăciun
- acţiunea socială iniţiată de Fundaţia Hecuba adresată copiilor din cadrul grădiniţei Fundației
precum şi copiilor din Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii aflaţi in dificultate - 50 copii
preşcolari.
- acţiunea socială iniţiată de Centrul de Zi pentru Persoane cu Deficienţe de Auz şi Vorbire Sf.
Prooroc Zaharia in parteneriat cu Parohia Sf. Sava - beneficiari 25 de copii.
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CAPITOLUL VII
SIGURANȚA PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI

POLIȚIA LOCALĂ
Siguranţa publică este o componentă importantă a vieţii în comunitate şi intră în competenţa
Poliţiei Locale. Este necesar să fie asigurate condiţiile unui trai decent şi în siguranţă al comunităţii pe
mai multe planuri: ordine publică, disciplina în construcții, managementul traficului, respectarea
regulilor pentru un comerț civilizat, publicitatea exterioară etc.
Principalele măsuri de ordine publică sunt: asigurarea ordinii și liniștii publice, combaterea
fenomenului de cerșetorie și vagabondaj, combaterea comerțului stradal neautorizat, asigurarea unui
climat de siguranță civică pentru locuitorii municipiului Iași etc.
Buget
În anul 2016, Poliția Locală a avut un buget în valoare de 15842,60 mii lei, din care 15.116,00
mii lei pentru secţiunea de funcţionare şi 726,60 mii lei pentru cea de dezvoltare.
Monitorizarea, combaterea şi prevenţia faptelor de natură contravențională
În anul 2016 s-au întocmit un număr de 25. 669 procese-verbale, din care 17.869 au fost
amenzi și 7.800 avertismente .Valoarea sancţiunilor aplicate a fost de 4.997.123 lei

Total sancțiuni contravenționale aplicate în 2016

1.724
7578

516
4318

370

615
265 123 557

734

110
6,456

1471
9952

AlteHCLM

HCLM 172/2002

HCLM 198/2000

HCLM 167/1998

HCLM 125/2014

Leg 61/1991

Legea 12/1990

HCLM 338/2006

OUG.195/2002

Legea 50/1991

HCLM 70/1998

Total HCLM

Alte acte normative

O.G. 99/200

Infracționalitate
Pe parcursul anului 2016, au fost depistate un număr de 84 de fapte de natură penală, iar
persoanele implicate în aceste fapte au fost predate organelor de poliţie, pentru continuarea
cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale.
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Serviciile de Ordine Publică

•

•

•
•
•
•

Intervenții operative
în vederea asigurării unui climat de ordine şi linişte publică, au întocmit un număr de 653
procese verbale, din care 72 au fost sancţiuni cu avertisment, iar un număr de 581 sancţiuni
cu amendă, însumând o valoare totală de 114.158 lei, pentru fapte ce țin de tulburarea ordinii
şi liniştii publice; consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public; apelarea la mila publicului;
provocarea de scandal în locuri publice; proferarea de injurii şi amenintări cu acte de violenţă;
etc.
în vederea constatării faptelor de natură infracțională au fost constatate un număr de 9
infracţiuni, ocazie cu care au depistat, reţinut şi predat organelor în drept pentru continuarea
cercetărilor un număr de 11 persoane suspecte.
au intervenit, în timp util, la aplanarea a 397 conflicte.
au participat la cca. 259 măsuri de ordine publică.
au răspuns la peste 50 mesaje de alarmă ale obiectivelor monitorizate prin dispeceratul
Poliţiei Locale.
au fost rezolvate un număr de 27 petiții din partea cetățenilor, înregistrate la secretariatul
unităţii și un număr de 216 sesizări transmise prin dispeceratul unităţii.
Pază. Control Acces. Transport Valori

-

Polițiștii locali asigură paza obiectivelor şi bunurilor de interes public local din zona de
competenţă, aflate în administrarea Consiliului Local, respectiv:
Primăria Iași - un post fix la intrarea A si un post fix la intrarea B, un post fix la punctul acces
auto din str. A.Bârsescu,
D.G.E.F.P.L. - un post acces public,
Starea Civilă - un post fix,
Stadionul Emil Alexandrescu - un post
sediul Politiei Locale Iaşi, str. Bucium, 30 – un post
Managementul traficului. Respectarea disciplinei în trafic

Activitatea în acest domeniu s-a realizat cu respectarea atribuțiilor prevăzute în R O F și a
angajamentelor asumate de către Municipiul Iaşi în calitate de beneficiar al fondurilor europene în
cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1., „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere, proiectul „SISTEM DE
MANAGEMENT DE TRAFIC ÎN MUNICIPIUL IAŞI”.
În perioada analizată, au fost:
 632.448 ore de trafic înregistrate;
 24 de ore din 24, monitorizare trafic pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a acestuia;
 368.086.906 de vehicule monitorizate, conform înregistrărilor senzorilor Sistemului de Management al
Traficului;
 1.261de evenimente sesizate Poliției Locale, Poliției Rutiere sau Serviciul de Urgențe 112;
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RESPECTAREA DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCȚII
Este asigurată de Serviciul Control Urbanism. Afișaj Stradal, care, în anul 2016, a avut
următoarele activităţi:
- încheierea unui număr total de 110 procese verbale de constatare și sancționare a
contravențiilor, acestea totalizând un cuantum al amenzilor de 242.000 lei,
- încheierea unui număr de 2.522 notificări și înștiințări. Dintre acestea 101 procese
verbale au fost întocmite pentru lipsă autorizație de construire, fiind aplicată măsura de sistare a
lucrărilor în 31 din cazuri.
Au fost constatate 11 fapte de natură penală constând în lucrări de construire neautorizate în
zona protejată istoric, continuarea de lucrări în urma măsurii de sistare și lucrări de construire
neautorizate de branșamente și racorduri la rețele de utilități. În toate cazurile s-a întocmit
documentația necesară în vederea sesizării organelor de urmărire penală pentru continuarea
cercetărilor.
Creșterea numărului de contravenții la Legea nr. 50/1991 se datorează revigorării pieței
imobiliare, investitorii neașteptând desfășurarea procedurilor legale pentru obținerea autorizațiilor de
construire începând și executând lucrările înainte sau în paralel cu procesul de obținere a
documentelor legale.
În perioada analizată au fost înregistrate în evidențele serviciului un număr total de 1.642
sesizări și petiții venite de la cetățeni, fiind realizată o medie de 205 lucrări repartizate fiecărui
inspector, la o rată de 137 sesizări lunar.
Activitatea de demolare a construcțiilor ce nu au respectat prevederile legale în vigoare a
totalizat un număr de 64 amplasamente dezafectate, în urma întocmirii a 13 Dispoziții
Administrative.
De asemenea, în urma activităților specifice desfășurate de polițiștii locali din cadrul Serviciului
Control Urbanism pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse un număr de 2.961 verificări privind
respectarea normelor privind disciplina în construcții.
Activitatea de recepționare a lucrărilor de construire finalizate pe raza administrativă a
municipiului Iași s-a concretizat prin întocmirea unui număr de 536 procese verbale de receptie la
terminarea lucrărilor. Aceste activități s-au derulat numai în cazurile în care s-au prezentat
documentațiile complete, inclusiv dovada achitării taxei de regularizare a autorizației de construire,
condiție ce a determinat creșterea gradului de colectare a taxelor locale.
RESPECTAREA REGULILOR PENTRU DESFĂŞURAREA UNUI COMERȚ CIVILIZAT
MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE A MICILOR ÎNTREPRINZĂTORI

Organizarea, coordonarea, îndrumarea activităţii privind comerţul de produse şi servicii de
piaţă de pe raza Municipiului Iaşi, în competenţa Biroului Avize Mici Întreprinzători, cuprinde:
• autorizarea comerţului în zone publice: bazar, târguri, obor, pieţe agroalimentare,
module/tonete capsulate omologate, terase sezoniere, comerciaţi flori;autorizarea
comertului de produse si servicii de piata pe raza Municipiului Iasi;
• servicii de asistenţă şi reprezentare a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale şi întreprinderilor familiale în cadrul procedurilor de înregistrare în registrul
comerţului şi de autorizare a funcţionării lor;
În anul 2016 au fost primite 5687 cereri, din care acte emise :
• autorizaţii de funcţionare pentru
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

autorizaţii de funcţionare pentru
comerţ produse şi alte servicii de piaţă
avize de principiu pentru autorizare agenţi economici
(deschidere punct de lucru şi alte manifestări)
avize de principiu pentru comerţ în pieţele agroalimentare ale
Municipiului Iaşi, în bazar, talcioc, târguri şi obor
avize de principiu pentru comercializare mărţişoare
şi pentru alte evenimente
avize de principiu pentru amplasare parcuri de distracţii
contracte de folosinţă teren şi acte adiţionale
pentru module / terase / frigidere/ frigidere sezoniere /
rulote
acorduri de funcţionare pentru organizare focuri de artificii
notificari de lichidare / soldare
solicitari supuse dezbaterii Comisiei de analiza a situatiei
amplasamentelor temporare pe locuri publice si a
functionarii agentilor economici pe raza Municipiului Iasi

1942
69

438
282
15
543

2
124

303
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Situatie comparativa tonete/module pe ani
1461
795

781

1996

2002

2008

550
2013

512
2016

Situaţia actualizată a modulelor pe cartiere
Cartiere
Păcurari - Canta
Dacia -Alexandru cel Bun - Mircea cel Bătrân Galata
Nicolina - Frumoasa - CUG
Podu Roş - Socola -Bucium - Bularga -Zona
Industrială
Tătăraşi - Aviaţiei - Tudor Vladimirescu
Copou - Sărăriei
Centru - Gară
TOTAL
* situaţia cuprinde şi modulele de carte-presă

Nr.module*
19
169
46
99
105
20
54
512

CONTROLUL ACTIVITĂȚII AGENȚILOR ECONOMICI ȘI PERSOANELOR FIZICE CU
ACTIVITĂȚI COMERCIALE ÎN MUNICIPIUL IAŞI

Serviciul Corp Control Primar urmăreşte respectarea dispoziţiilor Primarului, hotărârilor
Consiliului Local Municipal şi legislaţiei emise de forurile superioare privind normele de gospodărire
şi menţinere a curăţeniei, protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de comerţ ilicite, condiţiile de
comercializare a produselor şi serviciilor, modul de refacere a domeniului public afectat de
intervenţiile la reţelele tehnico-edilitare, condiţiile de desfăşurare a transportului public local, respectiv
respectarea legilor, regulamentelor şi procedurilor operaţionale ce stabilesc algoritmii de realizare a
sarcinilor, exercitare a competenţelor şi angajare a responsabilităţilor de către aparatul de specialitate
al primarului.
Controalele realizate au scop de prevenire, îndrumare şi / sau coercitiv.
Activitatea de control
În urma a peste 1.000 verificări de specialitate / acțiuni de control au fost încheiate 756 de
procese verbale de contravenţie, valoarea sancţiunilor aplicate fiind de 960.930 lei, în medie 160.155
lei / funcţionar. Este important de amintit că sumele provenind din amenzile aplicate se constituie în
întregime ca venituri ale bugetului local.
Din totalul proceselor verbale,
• 62% au fost încasate. Valoarea încasărilor se ridică la suma de 444.974 de lei – în
termen de 48 de ore (jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege) şi peste acest termen;
• 10% au fost contestate;
• 28% au fost trimise spre executare silită.
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Plângerile împotriva proceselor verbale au o durată de soluţionare care depăşeşte, în
majoritatea cauzelor, un an de zile (incluzând şi timpul de soluţionare a cererilor de apel); din acest
motiv, nu putem decât estima proporţia în care instanţele de judecată admit plângerile
contravenienţilor, ca situându-se la un nivel de 9% din numărul contestaţiilor - în baza extrapolării
rezultatelor înregistrate în anul 2015.
În funcţie de tematica controlului, se poate face următoarea clasificaţie:
Gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în municipiul Iaşi
În urma controalelor realizate s-au aplicat 408 de sancţiuni în sumă de 310.530 de lei, împărţite
pe categorii astfel:
• 280 pentru lipsa / nerespectarea prevederilor contractelor de folosinţă a terenului, în
sumă de 186.590 de lei. Prin procesele verbale s-a impus ca măsură încheierea / respectarea
prevederilor contractelor de folosinţă a domeniului public;
• 65 pentru contravenţii privind nerespectarea obligaţiilor de salubrizare a terenurilor,
imobilelor, pentru neluarea măsurilor de conservare a monumentelor istorice, lipsa contractelor de
salubritate - în sumă de 57.930 lei; în prealabil au fost emise 174 de somaţii;
• 13 pentru nerefacerea în termen ori conform unor tehnologii agreate a domeniului
public afectat de lucrări la reţelele de utilităţi îngropate - în sumă de 21.500 lei; în prealabil au fost
emise 81 de somaţii pentru refacerea domeniului public afectat de lucrări de intervenţie la reţelele
de utilităţi;
• 50 de amenzi pentru deţinătorii de autovehicule abandonate, avariate ori de tonaj mare
şi care au refuzat să le ridice de pe domeniul public ori pentru utilizarea neautorizată de însemne
taxi, în sumă de 44.510 de lei; în prealabil au fost somaţi 221 de proprietari;
Respectarea regulilor generale de comerţ
Controalele au avut ca tematică verificarea respectării legislaţiei din domeniul comercializării
produselor şi serviciilor de piaţă (respectarea obiectului de activitate, existenţa autorizaţiilor de
funcţionare, a avizelor de principiu necesare în pieţele agroalimentare ori la evenimentele organizate
de Primăria Iaşi, afişarea şi respectarea programelor de funcţionare, notificarea vânzărilor de lichidare
ori soldare etc.). S-au aplicat 348 de sancţiuni în sumă de 650.400 de lei.
Urmare măsurilor dispuse prin somaţiile ori procesele verbale de sancţionare, au fost achitate la
bugetul local taxe de autorizare în sumă de 121.000 de lei, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal şi ale hotărârii privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
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RESPECTAREA REGULILOR DE PUBLICITATE EXTERIOARĂ ÎN MUNICIPIUL IAŞI

Caracteristici generale ale activităţii din anul 2016:

În perioada 01.01–31.12.2016, Biroul Reglementare Publicitate Exterioară a
desfăşurat activităţi de avizare a mijloacelor publicitare cu caracter provizoriu, acordarea de
consultanţă agenţilor economici privind obligaţiile în ceea ce priveşte publicitatea şi urmărirea
îndeplinirii prevederilor contractuale ale societăţilor de publicitate, conform următoarelor
actelor normative specifice.
Principala componentăa a activităţii serviciului constă în analizarea documentaţiilor,
întocmirea avizelor pentru amplasarea mijloacelor publicitare provizorii.
Avize eliberate:
• Avize bannere – 196 amplasamente
• Avize meshuri – 132 amplasamente
• Avize indicatoare direcţionale – 3482 amplasamente
• Colantare mijloace transport – 26 tramvaie
• Rampă publicitară – 2 amplasamente
• Autocolant pe trotuar – 36 autocolante de asfalt pe care s-au imprimat:
harta stilizată a obiectivelor din Iaşi incluse în proiect, codurile QR şi
sigla Municipiului Iaşi
• Inscripţionare vitrină prin matisare – 1 amplasament
Taxele pentru reclamă şi publicitate, încasate conform prevederilor Legii 227/2015 –
Codul Fiscal şi aprobate prin HCL 355/2015, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale,
pentru anul 2016 sunt de 1.070.153 lei, astfel:
Nr.
crt.
1.

Denumire taxă publicitate

2016
(lei)

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate – 2,34%
310.699,39
din valoarea contractelor de publicitate
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2.
Taxa publicitate la locul desfăşurării activităţii
3.
Taxa publicitate în alt loc de desfăşurare a activităţii
4.
Taxă pentru distribuirea de materiale promoţionale
5.
Taxa avize publicitate temporară
TOTAL

629.580,80
34.759,47
3.705
91.408
1.070.153

De menţionat că, pe parcursul anilor au mai fost demontate panouri publicitare ca
urmare a unor cauze de utilitate publică sau ca urmare a modificării regimului juridic al
terenurilor pe care au fost amplasate, fiind astfel afectată suprafaţa disponibilă pentru
publicitate, ceea ce a avut influenţă asupra încasărilor din redevenţă şi taxă de publicitate.
Astfel, în anul 2016 au fost demontate patru panouri publicitare aparţinând S.C. Euromedia
Group S.R.L., iar S.C. Affichage România S.R.L. a înlocuit un panou tip billboard 6x3 în
panou tip backlight 3,2x2,4 ca urmare a unei reclamaţii la Instituţia Prefectului privind
obturarea vizibilităţii unui apartament situat într-un bloc de pe Şos. Nicolina.
SPRIJINIREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
Prin intermediul Serviciului Asociaţii Proprietari, administrația publică locală îndrumă şi
sprijină proprietarii pentru a se constitui în asociaţii de proprietari, îndrumă şi sprijină
asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor locale ce le revin asupra proprietăţii
comune, a executării lucrărilor de întreținere și reparații a imobilelor proprietate, în
conformitate cu prevederile legale .
Personalul este împuternicit de Primarul Municipiului Iaşi, să constate şi să sancţioneze
contravenţional pe cei responsabili de nerespectarea prevederilor legale în activitatea
asociaţiilor de proprietari.
Acest serviciu asigură:
•
Informarea, îndrumarea metodologică, consilierea proprietarilor şi a conducerilor
asociaţiilor de proprietari asupra actelor normative care legiferează activitatea în domeniu;
•
Rezolvarea în termen legal a sesizărilor, reclamaţiilor şi petiţiilor înregistrate;
•
Întocmirea materialelor informative de interes pentru activitatea asociaţiilor de
proprietari;
•
Verificarea activităţii asociaţiilor de proprietari, constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor în activitatea acestora;
•
Verificarea şi actualizarea dosarelor persoanelor fizice în vederea atestării lor ca
administratori de imobile (3 persoane din cadrul serviciului fac parte din comisia de atestare);
•
Organizarea sesiunilor de evaluare în vederea susţinerii examenului de atestare;
•
Pregătirea documentaţiei, evaluarea şi eliberarea cerficatelor de atestare;
•
Înregistrarea informatizată a tuturor asociaţiilor de proprietari şi locatari existente pe
raza municipiului Iaşi.
•
Întocmirea și aprobarea regulamentelor de atestare administratori cât și a
regulamentului de inființare și funcționare a asociațiilor pe raza Municipiului Iași
Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2016
Nr. crt
1.
2.
3.

Activitatea desfăşurată
Sesizări finalizate
Participări la adunări generale
Consiliere şi îndrumare în cadrul programului

2015
883
43
1288

2016
1070
28
1877
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zilnic
Fişe de audienţă finalizate
Deplasări în teren
Sancţiuni conform Legii 230/2007
Verificare
dosare
pentru
atestarea
administratorilor
Atestare administratori de imobile
Adeverinţe administratori atestaţi
Ridicari atestate
Răspunsuri la e-mail –uri prin poştă electronică

52
404
74

72
870
50

60

55

46
24
2
182

51
19
1
325

PLANUL LOCAL DE PROTECȚIE CIVILĂ
În conformitate cu planurile de protecție civilă, aprobate de eșaloanele superioare,
activitatea a fost direcționată în principal pe îndeplinirea la timp și în mod eficient a atribuțiilor
pe linia protecției populației și a bunurilor materiale în cazul producerii unor situații de urgență
pe teritoriul municipiului și pe linia pregatirii de protecție civilă a salariaților instituției și
populației.
Obiectivul prioritar în 2016 l-a constituit managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul zonei
de competenţă. De asemenea acest obiectiv rămâne prioritar şi pentru 2017 întrucât analiza
situaţiei operative impune pentru acest an actualizarea evidentei riscurilor la nivel zonă de
competenţă și stabilirea de capabilităţi detaliat pe tipurile de riscuri identificate.
Alte obiective specifice avute în vedere pentru anul 2016 au fost:
- crearea unei culturi de securitate la nivelul comunităţii locale, astfel încât gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de riscuri naturale sau tehnologice să poată fi realizată, pe cât
este posibil, cu resurse locale;
- identificarea unor potenţiali parteneri, pentru derularea unor campanii de informare
preventivă a populaţiei;
- creşterea nivelului de pregătire şi educaţie a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă;
- îmbunătăţirea gradului de protecţie a populaţiei în situaţii de protecţie civilă;
- orientarea acţiunilor preventive către promovarea măsurilor de reducere a riscului la
dezastre şi crearea mentalităţii proactive a cetățenilor privind răspunsul şi comportamentul în
cazul producerii dezastrelor.
Principalele tipuri de riscuri generatoare de situații de urgență manifestate pe teritoriul
municipiului Iași , în perioada analizată, au fost :
1. inundații ca urmare a precipitațiilor abundente;
2. fenomenele de caniculă și furtuni;
3. cutremure de mică intensitate ;
4. explozie a unui imobil ca urmare a acumulărilor de gaze ;
5. desprinderi de elemente constructive ale clădirilor ;
6. incendii la clădiri aparținând patrimoniului local.
La îndeplinirea sarcinilor, într-o concepție unitară, Biroul P.C.S.S.M. a colaborat cu
structurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, S.C.Citadin S.A., S.C.Servicii
Publice Iasi S.A., S.C.Salubris S.A., Poliția Locală și Direcția de Asistență Comunitară Iași.
In anul 2016 s-au înregistrat :
•
756 de ore de permanenta: 606 ore avertizari COD GALBEN,142 ore avertizări COD
PORTOCALIU, 8 ore avertizare COD ROȘU Hidrologic ;
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•
42 rapoarte informative întocmite și transmise;
•
7 ședințe (din care 5 ordinare) ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgență ;
•
24 instructaje de pregatire pe linia situatiilor de urgență cu salariații primăriei ;
•
2 exerciții practice de instruire a salariaților privind îmbunătăţirea capacităţii de reacţie
în faţa unui potențial dezastru (cutremur, incendiu);
•
1 activitate de informare preventivă de elaborare și difuzare în instituţii şi centrele de
cartier, de afişe şi pliante cu tematică specifică în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă
(măsurile de protecţie înainte, în timpul şi după producerea unui cutremur).
•
efectuarea de lucrări de reparație capitală la două adăposturi de protecție civilă
(str.Profesor Paul nr.11, bl.339 sc.A și sc.B);
•
verificarea periodică a punctului de comandă municipal și a adăposturilor de protecție
civilă;
•
verificarea funcționării și urmărirea respectării contractului de întreținere a sistemului
electronic de înștiințare-alarmare a populației (format din 17 sirene electronice) ;
•
realizarea comunicațiilor de rezervă între componentele sistemului de înștiințare
avertizare, prin achiziționarea și montarea a 19 sim-uri M2M.
•
achiziționarea materialelor necesare dotării punctelor de prim ajutor în perioadele de
caniculă ;
•
achiziționarea de materiale, echipamente și mijloace de intervenție pentru situații de
urgență;
•
participarea la antrenamentele de transmisiuni prin terminalul de alarmare F 1001-B;
•
desfășurarea a două aplicații practice de antrenament organizate de I.S.U.J.Iași ;
•
punerea în aplicare a măsurilor pentru diminuarea efectelor provocate de caniculă
(instalarea a 10 puncte de prim ajutor ) ;
EVIDENȚA PERSOANELOR
Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a fost înfiinţată în anul 2004 şi asigură
punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare
civilă şi evidenţă a persoanelor.
DLEP Iaşi deserveşte pe linie de evidenţă a persoanelor locuitorii municipiului Iaşi şi a
26 de comune arondate, în total o populaţie activă de aproximativ 540.000 de locuitori.
Direcţia îşi desfăşoară activitatea în sensul rezolvării documentelor de Stare Civilă şi pentru
asigurarea serviciului de Evidenţă a Persoanelor.
Evidenţa persoanelor
•
S-a desfăşurat campania anuală “Prioritate la identitate” în scopul punerii în legalitate
pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a locuitorilor din toate cele 26 de comune
deservite de DLEP Iaşi.
•
Au fost puşi în legalitate, prin stabilirea reşedinţei în municipiul Iaşi, peste 14000 de
elevi şi studenţi cazaţi în căminele şcolare şi universitare.
•
Au fost procesate peste 78425 de cereri pentru obţinerea actelor de identitate sau
stabilirea reşedinţei.
•
Prin intermediul staţiei mobile am pus în legalitate 2947 persoane din comune
arondate sau nedeplasabile, internate în unităţi sanitare şi în centre de ocrotire/plasament.
Stare civilă
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•
S-a organizat „Ziua Familiei”, acţiune la care au participat peste 1000 de persoane şi
în cadrul căreia au fost premiate familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
•
Organizarea în cadrul acţiunii Noaptea Muzeelor a unei expoziţii inedite a actelor de
stare civilă – naşteri, căsătorii, decese, testamente - ale personalităţilor ieşene.
•
Organizarea în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Funcţionarilor de Stare Civilă din
România a evenimentului "Convenţia naţională a specialiştilor în stare civilă şi evidenţa
persoanelor din Romania".
•
Au fost marcate într-un cadru festiv căsătoriile oficiate în zilele de 14 februarie 2016,
de Sfântul Valentin și 24 februarie 2016, de Dragobete;
•
A fost reamenajat sediul Serviciului de stare civilă în aşa fel încât sala de oficiere să
fie în ton cu evenimentele pe care le găzduieşte.
Convenţia Naţională a Specialiştilor în Stare civilă și Evidenţa persoanelor din
România
Aflată la cea de-a patra ediţie, "Convenţia naţională a specialiştilor în stare civilă şi
evidenţa persoanelor din Romania" a fost organizată de către Asociaţia Naţională a
Funcţionarilor de Stare Civilă din România în parteneriat cu Primăria Iași și D.L.E.P. Iași.
Conferinţa naţională a specialiştilor în evidenţa persoanelor şi stare civilă a avut loc în
perioada 7-8 septembrie, la Hotelul Unirea cu tema "Cetățenia europeană la răscruce – noi
provocări pentru funcționarii de stare civilă și evidența persoanelor ". Întrunirea a fost
organizată în colaborare cu municipalitatea ieşeană.
Iaşul a devenit "Centrul excelenţei în activitatea de stare civilă şi evidenţa persoanelor
din Romania", o data cu înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Funcţionarilor de Stare Civilă din
Romania, care are sediul la Iaşi. Pe parcursul celor 2 zile, în sala de conferinţă, Direcţia
Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale şi Muzeul "Unirii" au organizat o expoziţie de acte vechi
de identitate și pașapoarte.
La convenţie au participat reprezentanţi ai Asociaţiei Europene a Funcţionarilor de
Stare Civilă (EVS), Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,
Ministerului Justitiei, Ministerului pentru Societatea Informaţională, Ministerului Afacerilor
Externe, membri ai ParlamentuluI Romaniei și peste o sută de specialiști din țară.
Promovarea serviciilor on-line pe pagina de internet a direcţiei www.dlep-iasi.ro
Pagina de internet a fost permanent actualizată pentru corecta şi prompta informare a
cetăţenilor. Aplicaţiile de rezervare online pentru căsătorie, acte identitate şi transcrierea
actelor de stare civilă pentru cetăţenii care au redobândit cetăţenia română au fost zilnic
verificate şi gestionate – fiind înregistrate peste înregistrate 32.821 de programări online
pentru serviciile noastre.
Prin modulul Programărilor online au avut acces la serviciile noastre 32821 de
cetăţeni după cum urmează:
Tip programare

An

Nr programări

Carte identitate

2016

27.219

Căsătorie

2016

1.920

Redobândire cetăţenie

2016

3.682

TOTAL 2016

32.821
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Parteneriate de colaborare cu alte instituţii
Colaborarea interinstituţională a fost una deosebit de bună concretizată prin
parteneriate cu Poliţia Locală, Penitenciarul Iaşi, Centrul de Probaţiune, cu scopul punerii în
legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate expirate, a celor aflaţi în detenţie sau eliberaţi de
curând.
Totodată am răspuns cu promptitudine solicitărilor persoanelor fizice, instanţelor de
judecată, a executorilor judecătoreşti, a Finanţelor publice, Casa de Pensii, etc.
Serviciul de Stare Civilă
Acte
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Înregistrate*
NAŞTERI
11.247 10.837 10.740 9.315 8.361 7.788
CĂSĂTORII 3.425 3.262 2.949 2.551 2.311 2.172
DECESE
5.050 5.007 4.663 4.393 4.645 4.127
19.722 19.106 18.352 16.259 15.317 14.087
*sunt incluse şi actele cetăţenilor români încheiate în străinătate

2010

2009

2008

8.408
2.348
4.332
15.088

9.013
2.691
4.119
15.823

9.215
3.021
3.970
16.206

Din cele 11247 acte de naştere înregistrate 3205 au privit copii născuţi în străinătate
iar 17 sunt adopţii. La maternităţile ieşene s-au născut 8402 copii din care 4124 baieţi.
Din cele 2311 acte de căsătorie înregistrate 1198 au fost încheiate în străinătate şi
transcrise ulterior în registrele de stare civilă din România. 1345 căsătorii au fost oficiate în
zilele de sâmbătă şi duminică iar 7 la Penitenciarul Iaşi. Au fost oficiate 63 de căsătorii între
un cetăţean român şi unul străin reprezentând 24 de naţiuni diferite.
Din totalul celor 5050 acte de deces înregistrate în anul 2016, 50 au fost înregistrate
la autorităţile unui alt stat şi a fost solicitată recunoaşterea acestora pe teritoriul României.
Din totalul celor 5000 de decese înregistrate în municipiul Iaşi 2846 sunt bărbaţi, 2014
femeie şi 140 copii între 0-14 ani. Au fost înregistrate şi decesele a 8 cetăţeni străini. Pe
parcursul anului 2016 au fost soluţionate pozitiv 4453 de cereri privind transcrierea actelor de
stare civilă înregistrate în străinătate, 3205 au fost transcrieri ale certificatelor de naştere,
1198 certificate de căsătorie şi 50 certificate de deces.
Au fost înregistrate 861 de divorţuri din care 75 pe cale administrativă, 401 la
instanţa de judecată, 335 de la birourile notariale şi 50 din străinătate.
Au fost eliberate cetăţenilor care au solicitat preschimbarea certificatelor de stare civilă
un număr de 9567 duplicate, din care 7571 certificate de naştere, 1125 de căsătorie şi 871
de deces.
Serviciul de Evidenţă a Persoanelor
Cereri înregistrate

2016

2015

2014

2013

2012

Cărţi identitate

56.846

58.412

62.822

65.146

64.282

Cărţi identitate provizorii

3.610

3.131

3.266

2.834

2.871

Vize de reşedinţă

17.969

19.011

18.718

19.680

19.523

TOTAL

78.425

80.554

84.806

87.660

86.676
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În anul 2016 s-au primit la Serviciul de evidenţă a persoanelor 78425 cereri din care
56846 pentru carte de identitate, 3610 pentru carte de identitate provizorie şi 17969 vize de
reşedinţă.
Principalele motive pentru care s-au solicitat acte de identitate au fost: expirarea termenului
de valabilitate, schimbarea domiciliului&numelui, pierderea, furtul, deteriorarea şi eliberarea
primei cărţi de identitate.
În baza de date a persoanelor au fost preluate în evidenţă 13676 de persoane după
cum urmează: 5379 la naştere, 3517 cu ocazia dobândirii cetăţeniei şi 4780 la schimbarea
domiciliului din străinătate în România.
Prin intermediul staţiei mobile au fost efectuate 125 de deplasări la persoanele
netransportabile şi în cadrul Campaniei Prioritate la identitate find puse în legalitate 2947
persoane.

83

Raport de Activitate al Primarului Municipiului Iaşi
pentru anul 2016

CAPITOLUL VIII
SĂNĂTATE ȘI SPORT
SPITALUL REGIONAL DE URGENȚE
Municipiul Iași s-a implicat activ în susținerea proiectului pentru construirea Spitalului
Regional de Urgență Iași și a înaintat către Ministerul Sănătății documentele necesare
demarării acestui proiect important pentru Iași și întreaga zonă a Moldovei.
În acest sens, Consiliul Local al Municipiului Iași a adoptat în ședința din 25 noiembrie
2016 Hotărârea Consiliului Local nr.373, prin care s-a aprobat, în temeiul Legii nr.213/1998
privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, transmiterea
terenului în suprafață de 120.000,00 mp (teren identificat cu numărul cadastral 155218, UAT
Municipiul Iași, Zona Moara de Vânt – Podgoria Copou, Lot 2, Județul Iași), din domeniul
public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, în domeniul
public al statului și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea construirii Spitalului
Regional de Urgență Iași.
Locația a fost stabilită în urma consultărilor cu Ministerul Sănătății, cu Autoritatea
Aeronautică Română, cu Consiliul Județean Iași și celelalte autorități implicate în proiect.
Decizia a fost ca unitatea medicala sa fie construită pe o suprafață de teren de 12 hectare
din cartierul Moara de Vânt, accesul rutier atât pentru pacienții din județele din nordul
Moldovei, cât și din sud se va face prin bulevardul C.A. Rosetti.
Pe restul suprafeței terenului vor fi dezvoltate alte proiecte conexe, precum un campus
pentru personalul medical si medicii rezidenți, dar si alte proiecte privind comunitatea.
La Spitalul Regional de Urgențe vor lucra aproximativ 2.500 de cadre medicale, iar
unitatea medicală va fi realizată după un proiect suedez și va fi structurată pe trei module a
căror înălțime variază intre patru și șase etaje.
Lucrările vor începe după ce Guvernul României va emite o hotărâre în acest sens,
investiția fiind estimată la aproximativ 200 de milioane de euro, cu fonduri de la Comisia
Europeană, iar construcția este estimată să dureze 36 de luni.
INVESTIȚII ÎN SISTEMUL SANITAR
În anul 2016 ca urmare a prevederilor legislației în vigoare (respectiv Legea 95/2006,
OUG162/2008, si HCL 213/2010, HCL 214/2010) unităților sanitare aflate în subordinea
Municipiului Iași li s-au alocat din bugetul local suma de 6.924.000 lei ( din care de la buget
de stat =2.600.000 lei) executându-se numeroase lucrări de investiții.
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
- Reparații capitale, modernizare Secție Ortopedie, et.2, corp B (tronson A, B, D, E), în
valoare de 353.100,15 lei
- Transformare spațiu spălătorie dezafectat în vederea amenajării Bloc operator ORL, în
valoare de 744.285,38 lei
- Reparații capitale etaj 7 (recompartimentare circuite spital), în valoare de 586.890,00 lei
- Proiect tehnic de execuție cu întocmire caiet de sarcini pentru modernizare compartiment
central sterilizare, în valoare de 49.200,00 lei
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- Modernizare compartiment Central de sterilizare, s-a alocat suma de 318.669,95 lei iar de
la bugetul de stat 1.140.000,00 lei.
Suma alocată pentru Spitalul de Recuperare a fost de 4.192.145,48 lei din care de la
buget de stat s-a alocat suma de 2.140.000 lei.
Modernizare Compartiment Central De Sterilizare
Valoarea investiției 1.748, 46 mii lei.
Compartimentul de sterilizare al spitalului nu mai respecta cerințele unei stații de
sterilizare centrale moderne și funcționale în care să se poată asigura controlul permanent al
operațiunilor, respectarea procedurilor, precum și asigurarea conformității produselor la
exigențele specificate în standardul EN ISO 9001/2000 privind garantarea pacienților și
siguranța în utilizarea materialului sterilizat.
În anul 2016 în urma procedurilor de achiziție s-a încheiat contractual multianual de
execuție lucrări cu nr. 1620 / 08.09.2016, cu termen de finalizare a lucrărilor trimestrul I 2017.
Lucrările executate au constat în reamenajarea circuitelor funcționale, igienizarea spațiilor cu
această destinație și înlocuirea completă a echipamentelor de sterilizare.
SPITALUL „DR. C.I. PARHON”
Pentru spitalul din Copou a fost aprobată alocarea sumei de 1.000.000 de lei de la
Bugetul Local, bani care vor fi investiți pentru achiziționarea echipamentelor medicale
prioritare care sunt necesare funcționării spitalului.
Achiziții de aparatură medicală din bugetul local, în valoare de 789.664,40 lei
Masa de operație, în valoare de 80.640,00 lei – dotare pentru Bloc Operator.
Ecograf, 2 bucăți, în sumă totală de 259.200,00 lei - dotare pentru Clinica
Urologie/Bloc Operator si cabinet de ecografie;
Injectomat electric – 3 bucăți, în sumă totală de 14.760,00 lei – dotare pentru Secția
de dializă, Compartimentul Transplant Renal și Clinica de nefrologie;
Electrocradiograf, în valoare de 4.992,00 lei – dotare pentru Secția de Dializă;
Monitor funcții vitale – 2 bucăți, în sumă totală de 11.520,00 lei – dotare pentru
Compartimentul de Primiri Urgențe de Specialitate și Secția de dializă;
Instalație de detecție și semnalizare în caz de incendiu – 1 bucată, în valoare de
150.000,00 lei – dotare pentru spital;
Pat ATI cu 4 motoare, 2 bucăți, în sumă totală de 33.390,00 lei – dotare pentru
Compartimentul Transplant Renal și Secția Anestezie, Terapie Intensivă;
Lampa de operație – 1 bucată, în valoare de 125.042,40 – dotare pentru Clinica
Urologie/Bloc Operator;
Cofinanțare în valoare de 110.120,00 lei pentru aparatura achiziționată din fondurile
alocate de către Ministerul Sănătății.
Achiziții de aparatură medicală din Venituri Proprii – Fondul de dezvoltare a
unității, în sumă totală de 53.218,80 lei, reprezentând:
Centrifuga – 1 bucată, în valoare de 21.252,00 lei – dotare pentru Laboratorul de
Biochimie;
Dispozitiv Transfer Pacienți – 1 bucată, în valoare de 5.760,00 lei – dotare pentru
Clinica Urologie/Bloc Operator.
Pat ATI cu 4 motoare, 2 bucăți, în sumă totală de 26,206.80 lei – dotare pentru
Compartimentul Transplant Renal si Secția Anestezie, Terapie Intensivă;
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Menționăm de asemenea că dotarea cu aparatura medicală de laborator este
corespunzătoare în ceea ce privește cerințele RENAR.
Situația lucrărilor de investiții
In anul 2016 au fost finalizate procedurile de recepţie la terminarea lucrărilor asupra
obiectivului de investiții finanţat atât din fonduri de la Bugetul Local (216,67 mii lei), cat si din
fondul de dezvoltare al unităţii (25,33 mii lei) - „Reabilitare casa scării clădire extensie”.
De asemenea, din fondurile în sumă de 459.992,33 lei alocate de Primăria
Municipiului Iasi s-au finalizat: obiectivul de investiții „Reparații capitale la centrala termică” în
valoare de 270.137,03 lei, înlocuirea zeolitului necesar funcționării stației de oxigen în
valoare de 151.992,00 lei (din care 61.172,00 din venituri proprii), repararea capitala a liftului
de persoane din clădirea nouă și liftul de alimente din clădirea veche – 99.035,30 lei.
SPORT
Ca și în anii precedenți, Municipiul Iași, prin Fundația Sportului Ieșean, a susținut atât
proiectele sportive ale cluburilor locale, cât și evenimente de nivel național și internațional, în
parteneriat cu federațiile naționale de specialitate.
În ceea ce privește activitatea de performanță a cluburilor și asociațiilor sportive din
Iași, au fost finanțate 34 de structuri sportive cu suma de aproximativ 8 milioane de lei, sume
din care au fost susținute campaniile de pregătire specifică, participările echipelor și
sportivilor la competițiile interne, la cupele mondiale și europene, la turneele internaționale
din calendarul oficial olimpic sau neolimpic. Finanțarea asigurată prin fundație a acoperit o
plajă diversă de discipline sportive, atât la nivelul jocurilor sportive (fotbal, futsal, baschet,
rugby, handbal, minifotbal), cât și la nivelul sporturilor individuale (atletism, șah, tir, judo, tenis
de câmp și de masă, badminton, popice, box, dans sportiv, gimnastică ritmică, aerobic,
fitness, haltere, aeromodelism, raliu, ciclism etc.).
Un aspect foarte important este constituit de încheierea parteneriatului dintre
municipalitatea ieșeană, Federația Română de Handbal, Universitatea ”Alexandru Ioan
Cuza” și Liceul cu Program Sportiv, în vederea înființării la Iași, în premieră, a Centrului
Național Olimpic de Tineret la Handbal Feminin.
Pe lângă aspectul activității curente de performanță, Fundația Sportului Ieșean, din
contribuția asigurată de la bugetul local, a susținut o serie de evenimente cu impact național
și internațional deosebit de importante, dintre care amintim:
- meciurile selecționatei de rugby a României, în compania Rusiei și Germaniei, din cadrul
Cupei Europene a Națiunilor;
- Turneul Internațional de Șah ”Open Iași”;
- Memorialul Național de Șah ”Mihail Sadoveanu”;
- Gala Internațională de Box ”Centura de Aur”;
- Semimaratonul Iașului;
- Raliul Iașului, nominalizat și în anul 2016 ca cea mai importantă etapă din Campionatul
Național de Raliu;
- Festivalul Internațional de Capoeira;
- Festivalul de Gimnastică Ritmică ”Gineta Stoenescu”;
- Turneele Internaționale de Tenis de Câmp, la feminin și masculin, aflate în calendarul
internațional ITF, punctate în WTA, respectiv ATP;
- Competiția Națională ”Special Olympics” dedicată persoanelor cu dizabilități.
În același timp a fost încurajat și sportul pentru toți, prin programul municipal specific
intitulat ”Sport în cartiere”.
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Acțiuni în cadrul programului ”Sport în cartiere”
1.
Cupa Primăverii pentru grădinițe, 14 aprilie 2016
2.
Cupa Iașului la fotbal pentru clasele I-IV, 22 aprilie 2016
3.
Cupa Iașului – ciclism, perioada: 21-23 aprilie
4.
Cupa Iașului – fotbal licee (băieți / fete), aprilie – mai
5.
Cupa Iașului – handbal gimnaziu (fete/ băieți), perioada: aprilie - mai
6.
Cupa 1 Mai la Role
7.
Jocurile copilăriei, 1 iunie
8.
Cupa Iașului la Fotbal - Tenis, iunie 2016
9.
Cupa Iașului – Futsal, participare națională, august 2016
10.
Crosul Iașului, 09 octombrie 2016
11.
Cupa Sărbătorilor Iașului – popice, box, table și șah, perioada: 13-14 octombrie 2016
12.
Cupa Iașului la Badminton , perioada: 30 septembrie-2 octombrie 2016
13.
Cupa Iașului - Street Ball, 18 octombrie 2016
14.
În cadrul Festivalului Internațional al Educației s-au organizat numeroase competiții
sportive pentru public: tenis de masa, badminton, rugby, înot, volei, street ball, șah, popice.
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CAPITOLUL IX
EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE
Primăria Municipiului Iași a realizat investiții în rețeaua de învățământ în valoare de 16.300 mii
lei, conform bugetului aprobat pentru anul 2016.
În anul 2016 s-au finalizat lucrările de consolidare si modernizare la două unități de
învățământ: școala Primara „Carol I” și Liceul de Informatică „Grigore Moisil.
Finanţarea a fost asigurată prin Programul Operaţional Regional 2007-2003, Axa prioritară 3 –
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă”, şi a avut o valoare de 4.669.326,16 lei.
Proiectul de la Liceul de Informatică a presupus construirea unui corp de clădire din cadre de beton
armat, cu o suprafaţă utilă de 1.663 metri pătraţi şi un regim de înălţime ce cuprinde demisol, parter şi
trei etaje. Pe fiecare etaj au fost amenajate câte trei laboratoare cu încăperi anexă, hol şi grupuri
sanitare pentru elevi. De asemenea, clădirea a fost dotată cu un lift care va asigura transportul
persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilităţi. Beneficiarii direcţi ai rezultatelor proiectului sunt
reprezentaţi atât de cei 1.055 de elevi ai şcolii, cât şi de cele 81 de persoane care constituie cadrele
didactice şi personalul auxiliar din cadrul instituţiei de învăţământ. În baza aceluiaşi proiect european,
clădirea monument istoric a Şcolii Carol I, unitate arondată Colegiului Naţional „Costache Negruzzi”, a
trecut prin complexe lucrări de restaurare şi reamenajare a interiorului. Practic, cu ajutorul proiectului
european, clădirea cu statut de monument istoric a fost complet restaurată, oferind condiţii moderne
de studiu pentru aproximativ 300 de elevi.
Investiții unități de învățământ pe zone de cartiere
Zona Dacia – Alexandru Cel Bun – Mircea Cel Bătrân – Galata
Nr
crt

Denumire unitate învățământ

Obiectiv investiții

1.

Liceul „M. Costin”

Construire corp nou
Dotări - sisteme de detecție la
incendiu
Dotări calculatoare, sistem
climatizare, multifuncționale
Documentație securitate la incendiu
Branșament alimentare cu energie
electrică
Proiect reabilitare termică

2
3.
4.
5.
6.

Liceul Tehnologic Economic „V.
Madgearu”
Grădinița PP 21
Școala Gimnaziala „G. Călinescu”
Școala Gimnaziala „A. Vlahuță”
Liceul Economic de Turism

Proiect reparații capitale instalații
Dotări - sala sport
Dotări - copiator
Reparații instalații termice
Proiect si execuție reabilitare
termica corp A

Buget
2016
(mii lei)
1039
31

Realizat
2016
(%)
100
100

200

100

20
29,70

100
100

35

100

12,5
9,5
10
230
130

100
100
100
100
100
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Zona Nicolina – Frumoasa – C.U.G.
Nr
crt

Denumire unitate învățământ

Obiectiv investiții

Buget 2016
(mii lei)

1.

Școala Gimnaziala „A. Russo”

Reparații
capitale
instalații
termice
Proiect instalație termică
Proiect reabilitare termică
Dotări - mobilier
Reparații capitale
instalații
termice
Reparații
capitale
grupuri
sanitare
Proiect instalații termice
Dotări - alarma incendiu

247

Realizat
2016
(%)
100

10
35
10
123

100
100
100
100

294

100

10
54

100
100

Reabilitare termică
Proiect reabilitare termică
Documentație
securitate
la
incendiu, sistem de alarmare la
incendiu
Reparații capitale acoperiș corp
vechi

100
35
68

100
100
100

150

100

2.

3.

4.

Școala Gimnaziala „D.A. Sturdza”

Școala Gimnaziala „V. Conta”

Grădinița PP 1

Zona Podu Roş–Cantemir- Socola – Bucium – Bularga – Zona Industrială-Galata
Nr
crt

Denumire unitate învățământ

Obiectiv investiții

1.

Colegiul
Ștefănescu”

Reparații capitale Cantina

2.

Tehnic

”I.C.

Școala Gimnaziala ”I. Neculce”

4.

Colegiul Tehnic de Electronica si
Telecomunicații
„Ghe.
Mârzescu”
Colegiul Tehnic „M. Sturza”

5.

Liceul Tehnologic „P. Poni”

3.

6.
7.
8.
9.

Școala Gimnaziala „I. Ghica”
Grădinița pp 29
Grădinița pp 26
Liceul Tehnologic
si Automatizări

Mecatronica

Reabilitare termica Cămin C2
Dotări - mașini de gătit
Reparații capitale grupuri sanitare corp
B
Proiect reabilitare termica
Reabilitare termica corp A
Reparații capitale tâmplărie

Buget
2016
(mii
lei)
435,2

Realizat
2016
(%)
100

252
70
118,5

100
100
100

35
200

100
100

100

100

Reparații capitale tâmplărie
Reparații capitale instalație electrică
Proiect reparații capitale instalație
electrica
Proiect si reparații capitale modul termic
Proiect reparații capitale
instalație
încălzire, apa caldă consum
Proiect reparații capitale instalație de
incendiu
Reparații capitale sala sport
Reparații capitale
instalații sanitare,
subsol
Reparații capitale instalații canalizare

50
66
19

100
100
100

282
20

100
100

17

100

30
130,5

100
100

88

100

Dotări - laptop, licențe

35,5

100
91

Proiect Reparații capitale
instalații
sanitare cămin
Reparații capitale
instalații sanitare
cămin
Reparații capitale instalații termice

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17
18

Liceul Teoretic „D. Cantemir”

Colegiul Tehnic de Transporturi
Construcții
Școala
Gimnaziala
”T.
Maiorescu”
Școala Gimnaziala
”I. Simionescu”
Colegiul „E. Racovița”
Grădinița pp
23 Cuvioasa
Parascheva

Liceu Waldorf
Colegiul Tehnic „D. Leonida”
Grădinița pp 11

10

100

38,5

100

173,6
0
48
370
194

100

354

100

Dotări - sistem de sonorizare

30

100

Proiect si reparații capitale canalizare
exterioara
Reparații capitale

120

100

391

100

Dotări - calculatoare
Proiect Reparații capitale
subsol
Reparații capitale hidroizolație
Reparații capitale
Dotări – mobilier
Reparații capitale tâmplărie
Reparații capitale acoperiș

40
16,60

100
100

34,50
101,5
42
100
145

100
100
100
100
100

Reparații capitale conducte canalizare
Reparații capitale instalații electrice
Dotări – calculatoare, sistem alarma,
copiatoare, videoproiectoare
Reamenajare sala gimnastica corp B

instalații

100
100
100

Zona Tătăraşi – Aviaţiei – Tudor Vladimirescu
Nr
crt

Denumire unitate învățământ

Obiectiv investiții

1

Grădinița pp 20

2.

Școala
Gimnaziala
Bratianu”

Reparații capitale instalații electrice
Reparații capitale
Reparații capitale interioare

3.

4.
5.

Școala
Hașdeu”

„Gh.

Gimnaziala

Liceul Teoretic „A. I. Cuza”
Grădinița pp 13

I.

„B.P.

Proiect reabilitare termica
Dotări - multifuncționale
Dotări – mașini de gătit grădinița pp
15
Dotări
calculatoare,
videoproiectoare, rampa acces
Reparații capitale Școala corp A
Reparații capitale acoperiș corp C
Modernizare 5 Săli de clasă
Reparații instalații grădinița pp15
Amenajare teren sport
Reparații capitale instalații sanitare
si canalizare corp B
Reparații capitale corp B
Expertiza
si
proiect
reparații
capitale subsol

Buget
2016
(mii lei)
26
247
165

Realizat
2016
(%)
100
100
100

35
10
31

100
100
100

50

100

65
100
50
29
40
150

100
100
100
100
100
100

350
22,50

100
100
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Zona Copou - Sărărie
Buget
2016
(mii lei)

Realizat
2016
(%)

150

100

101
200
18

100
100
100

22

100

50

100

60

100

100

100

Dotări - mobilier
Proiect si reparații capitale centrala
Anvelopare corp clădire

200
30

100
100

200

100

Reparații capitale tâmplărie
Dotări - hota, mașina de stropit
Proiect Reparații capitale fațada
Amenajare rampa persoane
cu
handicap
Dotări - laborator, calculatoare,
multifuncționale
Reparații capitale acoperiș

90
19
35

100
100
100

30

100

75

100

150

100

Reparații capitale tâmplărie
Proiect consolidare cămin
Dotări - calculatoare

185
119
50

100
100
100

Buget
2016
(mii lei)
108

Realizat
2016
(%)

Dotări - mobilier
Extindere
Taxe, avize, PUZ sala sport
Reparații capitale tâmplărie corp A
Proiect si execuție tâmplărie
Reparații capitale corp clădire

90,80
220
35
519

100
100
100
100

Proiectare
Reparații
capitale
cantina
Documentație scenariu la incendiu,
taxe, avize

30

Nr
crt

Denumire unitate învățământ

Obiectiv investiții

1.

Colegiul National ”C. Negruzzi”

Dotări
calculatoare,
videoproiectoare, mobilier
Reabilitare sala de gimnastica
Dotări - Școala Carol I
Reparații capitale centrala termică structura Hecuba
Reparații capitale clădire corp
laboratoare
Dotări - multifuncționale
Reactualizare proiect reabilitare
Scoala ”M. Kogalniceanu”
Construire Corp Nou

2.

Colegiul National „G. Ibrăileanu”

3.

Colegiul National „M. Eminescu”

4.

5.
6.

7.

8
9.

Liceul Teoretic de Informatica „G.
Moisil”
Grădinița pn 20
Colegiul Agricol de Industrie
Alimentara ”V. Adamachi”

Colegiul Tehnic „Ghe. Asachi”

Seminarul Teologic „Sf. Vasile cel
Mare”
Liceul Pedagogic „V. Lupu”

Zona Centru – Gară – Păcurari
Nr
crt

Denumire unitate învățământ

Obiectiv investiții

1.

Grădinița pp 5 „Sf. Sava”

Modernizare corp C

2.

Liceul Teoretic „V. Alecsandri”

3.

Colegiul National

4.

Colegiul National de arta „O.
Băncilă”

113

50

100

100
100
100

93

5.

6.
7.
8.
9.

Școala Gimnaziala „I. Creangă”

Școala Gimnaziala
„ C. Sylva”
Colegiul Economic Administrativ
Școala Gimnaziala „M. Codreanu”
Școala
Gimnaziala
„St.
Bârsănescu”

Reparații capitale

100

100

Reparații capitale acoperiș
Amenajare grup sanitar Sc. P. Poni
Reparații capitale gradinița pn 15
Reparații capitale acoperis si săli
clasa Școala P. Poni
Reparații capitale centrala termica
ptr. gradinițele pp 9 si pn 3
Reparații capitale fațada
Expertiza clădire
Reparații capitale tâmplărie

70
12
390
200

100
100
90

87
415
20
150

100
100
100
100
100

Evenimente și proiecte
Gala Excelenței în Educație
Inspectoratul Școlar Județean Iași și Primăria Municipiului Iași a organizat pe 15 decembrie
2016 cea de-a V-a ediție a Galei Excelenței în Educație. Actorii principali ai evenimentului au fost
elevii olimpici din anul școlar 2015-2016 și profesorii mentori, numărul lor ajungând la această ediție
la 500. Elevii și profesorii au primit premii consistente, diplome, plachete, cărți (peste 1.000 de
volume: dicționare, enciclopedii, beletristică, albume de artă), obiecte electronice și bani.
Elevii de la „Negruzzi” au fost consilieri locali pentru o zi
În jur de 30 de elevi de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” au învățat în perioada
octombrie-noiembrie 2016 cum se ia decizia publică la nivel local într-o manieră inedită. În cadrul unui
proiect de educație civică susținut la Iași de Fundația Friedrich Ebert România, în colaborare cu
Primăria și Consiliul Local Municipal Iași, elevii au luat locul consilierilor locali, înțelegând astfel
procesul democratic de luare a deciziei din localitatea lor mult mai ușor. Elevii au analizat și votat
proiecte privind, printre altele, construirea unui parc tematic de distracție, modernizarea iluminatului
public prin înlocuirea iluminatului public cu LED-uri, reabilitarea caselor din Păcurari, reabilitarea
Secției de Neurologie de la Spitalul de Recuperare sau introducerea rețelelor wireless în transportul
public.
Proiectul „Tinerii de azi, liderii de mâine”
Peste 1000 de elevi și 25 de cadre didactice din 5 licee ieșene au fost implicați în activități de
formare și dezvoltare a competențelor profesionale și antreprenoriale, în cadrul proiectului „Tinerii de
azi, liderii de mâine”. În perioada septembrie – decembrie 2016, elevii de la Liceul Tehnologic „Petru
Poni”, Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Colegiul Tehnic
„Ioan C. Ștefănescu” și Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” au fost antrenați în diferite activități de
informare, pregătire și dezvoltare a competențelor necesare în vederea facilitării accesului la piața
muncii. Proiectul, co-finanțat de Primăria Municipiului Iași, a avut ca obiective și promovarea culturii
antreprenoriale și dezvoltarea competențelor și a spiritului antreprenorial în rândul elevilor.
“Zeciştii” ieşeni, premiaţi la Palatul Roznovanu
Cei 28 de elevi ieşeni care au obţinut nota 10 la Evaluarea Naţională şi Examenul de
Bacalaureat din sesiunea 2016 au fost premiaţi la Palatul Rozonovanu, în cadrul unei ceremonii la
care au participat reprezentanții primăriei, Inspectoratului Școlar Iași, părinți, profesori şi directori ai
instituţiilor de învăţământ. Şi în 2016, judeţul Iaşi îşi păstrează statutul de lider naţional în ceea ce
priveşte calitatea învăţământului preuniversitar. Astfel, în urma centralizării rezultatelor de la
Evaluarea Naţională, Iaşul se clasează pe locul doi pe ţară din punct de vedere al notelor de 10
obţinute, după Bucureşti.

94

Raport de Activitate al Primarului Municipiului Iaşi
pentru anul 2016

“Fii Fotograf de Iaşi”, prima ediţie a Concursului Municipal de Fotografie pentru Elevi
Primăria Municipiului Iași în parteneriat cu Asociația FotoIași și Yellow Store a organizat prima ediție
a Concursului Municipal de Fotografie pentru Elevi ”Fii Fotograf de Iași”.
Concursul s-a adresat elevilor din ciclul gimnazial și liceal din Municipiul Iași și i-a propus promovarea
fotografiei ca artă în rândurile tinerilor iubitori de imagine, instruirea celor mai talentați dintre ei în
mânuirea aparatului de fotografiat, a programelor de editare cât și în noțiunile legate de compoziția
imaginii, în alegerea și păstrarea celor mai reușite fotografii, în așa fel încât aceștia să poată deveni
”Martori activi ai timpului pe care-l trăiesc”.
CREȘELE DIN MUNICIPIUL IAȘI
În municipiul Iași funcționează 10 creșe cu program prelungit și o creșă cu program
săptămânal, frecventate de aproximativ 1000 de copii.
Principalele investiții din anul 2016 au fost în valoare de 915.386 lei:
Reabilitarea tâmplăriei la un număr de 7 creșe ( creșa 10, creșa 14, creșa 15, creșa 8, creșa
25, creșa 19, creșa 24).
Lucrări de reabilitare la Creșa Poienița Însorită (Creșa 8).
Lucrări de reabilitare la Creșa Steluța Fermecată (Creșa 25)
La toate grupele de la creşe s-au achiziţionat şi montat aparate de aer condiţionat.
La Creșa Piticii Năzdrăvani (Creșa 10) s-a amenajat încă o grupă pentru 25 de copii.
La Creșa Fluturașii veseli (Creșa 15) s-au amenajat 2 grupe noi pentru încă 50 de copii.
Pentru o mai bună eficientizare a muncii au fost dotate toate creşele din subordine cu
computere şi acces internet.
Lipsa mare de personal din anii trecuți a fost diminuată prin angajarea unui număr de 45 de
persoane, în prezent numărul de personal este apropiat de normativul impus pentru acest tip de
activitate. Angajarea unui număr de 5 educatori puericulturi duce la dezvoltarea liberă, integrată şi
armonioasă a copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de nevoile sale, sprijinind formarea autonomă şi
creativă a acestuia.
Pentru anul 2017 se are în vedere reabilitarea Creşelor: Primii paşi – Creşa nr. 14, Piticii
năzdrăvani – Creşa nr. 10, Universul copiilor – Creşa nr. 1, completarea cu mobilier acolo unde este
necesar. Un alt obiectiv important pentru mărirea capacităţii creşelor îl reprezintă recuperarea a două
spaţii de grupă la Creşa Năzdrăvanii veseli - nr. 24 şi amenajarea pentru a deschide două grupe noi
pentru copiii antepreşcolari.
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CAPITOLUL X
CULTURĂ ȘI PROMOVAREA IMAGINII IAȘULUI
ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE

În anul 2016 s-au câștigat două proiecte europene de cooperare teritorială, finanțate
prin programul INTERREG EUROPE, în parteneriat cu câte 10 țări UE fiecare, ce vor fi
implementate în perioada 2017-2021, respectiv ”CLEAN - Tehnologii și inovare pentru regiuni
cu emisii de carbon scăzute” și InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană
durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon”.
Orașe înfrățite
Pe 14 octombrie 2016 s-a semnat Acordul de Înfrățire cu orașul Ungheni, Republica
Moldova, în cadrul evenimentului de înaltă ținută “Seara Valorilor” din cadrul Sărbătorilor
Iașului. Orașul Iași va coopera cu orașul Ungheni în programe comune economice, culturale
și educaționale.
Ungheni este un important oraș din partea central-vestică a Republicii Moldova,
reședință a raionului omonim. Localitatea este situată pe malul estic al Prutului, în dreptul
satului omonim din România, cu care a alcătuit în trecut aceeași localitate. Situația
geografică specială, la răscruce de drumuri, a constituit cheia pentru ascensiunea
Ungheniului la statutul de urbe. Datorită unei atare așezări, s-a decis în anii '70 ai secolului
XIX construcția căii ferate Chișinău – Iași, care să treacă prin Ungheni.
Orașul se află la o distanță de 105 km de municipiul Chișinău, la 85 km de municipiul
Bălți și la 45 km de municipiul Iași. Cu o populație de peste 38 de mii de locuitori (2016), este
al 7-lea oraș ca mărime din țară și cel mai mare din Regiunea de Dezvoltare Centru.
CETĂȚENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI IAȘI
Excelenţa Sa doamna Tamar Samash, Ambasador al Israelului în România
Ambasadorul statului Israel a afirmat că este 'înrudită cu Iașiul și prin Iași cu
România'.
"De regulă, oamenii mă întreabă dacă am origini românești, dar nu am. Acum însă pot spune
că sunt româncă. Acum sunt înrudită cu Iașiul și prin Iași cu România. Familia soțului meu
este din această regiune și mereu mi-au vorbit despre Iași și locurile frumoase de aici. Nu am
fost parte a acestei povești până acum. Simt că la Iași este o dorință reală pentru a ne aduce
aminte de trecut, să-l confruntăm și să ne orientăm gândurile spre viitor. Avem foarte multe
lucruri de realizat împreună. Din acest motiv sunt foarte recunoscătoare domnului primar
Mihai Chirica pentru că este atât de activ în a întări relațiile dintre Iași și Israel", a declarat
ambasadorul statului Israel.
1.

2.

Istoricul Neagu Djuvara
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Neagu M. Djuvara s-a născut la Bucureşti în 1916, într-o familie de origine aromână
aşezată aici la sfârşitul secolului al XVIII-lea, care a dat ţării mai mulţi oameni de seamă.
Licenţiat la Sorbona (istorie, 1937) şi doctor în drept (Paris, 1940). Participă la campania din
Basarabia şi Transnistria (iunie–noiembrie 1941); rănit în apropiere de Odessa. Intrat prin
concurs la Ministerul de Externe în 1943, este trimis curier diplomatic la Stockholm în
dimineaţa zilei de 23 august 1944, în legătură cu negocierile de pace cu URSS. La
Stockholm, funcţionează ca secretar de legaţie până în septembrie 1947, când comuniştii
preiau şi Externele. Rămâne în exil, militând până în 1961 în diverse organizaţii ale diasporei.
În 1961 pleacă în Republica Niger, unde va sta 23 de ani în calitate de consilier diplomatic şi
juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Străine şi, concomitent, profesor de drept
internaţional şi de istorie economică la Universitatea din Niamey. În 1972, obţine doctoratul
de stat la Sorbona cu o teză de ﬁlozoﬁe a istoriei, sub îndrumarea lui Raymond Aron; mai
târziu, obţine şi o diplomă a INALCO de la Paris. Din 1984 este secretar general al Casei
Româneşti de la Paris, până în 1990, când se întoarce în ţară. Este membru de onoare al
Institutului de Istorie „A.D. Xenopol“ din Iaşi şi al Institutului de Istorie „N. Iorga“ din Bucureşti.
Profesorul universitar doctor Grigore Tinică
Chirurgul Grigore Tinică își iubește fiecare pacient, iar aceștia nu-l uită niciodată. De
aceea biroul său arată ca altarul unei biserici. Pe pereții acestuia nu mai ai loc nici să bați un
cui de la câte icoane s-au adunat drept mulțumire de la cei cărora medicul le-a mai dat încă o
șansă. Vorbește însă calm și modest, evită să facă paradă cu realizările sale deși el este cel
care a făcut prima operație pe cord deschis la Iași și a introdus tot aici pentru prima dată
peste 40 de tipuri de intervenții chirurgicale cardiovasculare majore, iar unele metode de
tratament au fost în premieră națională. Acum, pe lângă conducerea secției de Chirurgie
cardiovasculară de la clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Iași, încearcă să-i învețe pe
studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” minunile pe care le
pot face cu un bisturiu.
3.

4.

Arhitectul Dan Hanganu
Dan Hanganu este unul din cei mai cunoscuți arhitecți de origine romana din lume,
atingându-și apogeul carierei in Canada, unde a emigrat in 1970. Născut in Iași, in 1939, Dan
Hanganu si-a obținut diploma de la Facultatea de Arhitectura a Universității București, in
1961, iar, noua ani mai târziu, a plecat spre Montreal, unde si-a deschis propria firma de
arhitectura in 1978. De atunci, a devenit unul din cele mai importante nume ale arhitecturii
din Canada, realizând numeroase proiecte care au schimbat fata Quebec-ului. Printre cele
mai cunoscute clădiri proiectate de roman se numără aripa noua a Muzeului Pointe-aCalliere, clădirea HEC din Montreal, ce adăpostește Facultatea de Studii Economice a
Universității din Montreal, sala de concerte din Rimouski sau Pavilionul de Design UQAM. De
asemenea, a realizat Teatrul Nouveau Monde, Mânăstirea Saint-Benoit-du-Lac, studioul
Cirque du Soleil, Centrul de arte Juliette-Lassonde, hotelul Godin sau zonele rezidențiale din
Val de l'Anse. Hanganu este si arhitectul a numeroase clădiri comerciale, rezidențiale si
culturale din Montreal, Europa si Asia.
5.

Ioan Holender, manager cultural
Maestrul Ioan Holender a devenit în 1988 secretarul general al Operei din Viena și al
Volksoper (Opera pentru popor), pentru ca în 1992, după moartea neașteptată a directorului
Eberhard Waechter, să fie numit manager general al celor două instituții.
A fost director al Operei de Stat din Viena între 1 aprilie 1992 și 30 august 2010, fiind
director al celebrei instituții pentru cea mai lungă perioadă din istoria operei vieneze.[5]
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În anii 2007și 2009 a fost președinte și director artistic al Festivalului Internațional
„George Enescu” de la București, ocazie cu care s-a perfectat contractul și pentru ediția
2011.
Maestrul Ioan Holender a primit numeroase distincții naționale și internaționale, fiind o
somitate a lumii muzicale românești și recunoscut pentru performanțele extraordinare ca
director artistic al Festivalului “George Enescu”.
6.

Soprana Nelly Miricioiu
Soprana Nelly Miricioiu a studiat, mai întâi pianul, apoi şi-a descoperit vocea, iar la 14
ani a câştigat primul premiu – ca solistă de operă – la Concursul Tinere talente – după care a
urmat cursurile Conservatorului de Muzică din Iaşi.
La 20 de ani, încă studentă fiind, obţinea primul premiu internaţional: la Concursul
Francisco Vinas din Barcelona (1972).
În 1975, a câştigat prima ediţie a Concursului Maria Callas de la Atena, în 1979,
Concursul de s’-Hertogenboschdin Olanda – în juriul căruia, avea să revină peste ani, de
nenumărate ori – iar între acestea, Premii I la o serie de alte concursuri din Geneva, Paris şi
Sofia.
Primul ei rol pe o scenă de operă a fost Regina Nopţii din Flautul fermecat de Mozart
la Opera din Iaşi. În timp ce debutul internaţional, avea să şi-l facă, la 29 de ani, la Glasgow (
Scoţia ) cu un dificil rol verdian: Violetta din La Traviata .
Părăsind, definitiv România în 1981, a reuşit în numai 10 ani, să cânte pe toate
scenele lirice europene de primă linie şi să debuteze pe toate scenele importante nordamericane: de la Teatrul Scala din Milano şi Opera Regală Covent Garden din Londra la
teatrele lirice din Washington, San Diego, Chicago şi Metropolitan Opera House din New
York, şi de la Opera de Stat din Viena la Festivalul de la Salzburg; să cucerească simpatia,
atât a marilor ei parteneri de scenă, cât şi a dirijorilor cu care a lucrat.
În 1983, critica italiană afirma după debutul ei la Scala cu Lucia di Lammermoor (
alături de Luciano Pavarotti ) că Miricioiu a reinviat spiritul scenic şi vocal al Mariei Callas. Iar
Marea Britanie îi conferea PremiulLaurence Olivier pentru cea mai bună interpretare într-o
producţie de operă.
7.

Dimitrie Vicovanu, expert restaurator al ceasului din turnul Palatului Culturii
Are 78 de ani şi trăieşte de peste trei decenii în Statele Unite ale Americii, unde este
cunoscut drept „master of time”. Bogătaşii americani îi aduc la restaurat ceasuri de zeci de
mii de euro, pe care nimeni altcineva nu le poate „trezi din amorţeală”. Acasă, Dimitrie
Vicoveanu rămâne fondatorul şcolii româneşti de restaurare-conservare a patrimoniului. Este
ataşat de ţara în care s-a născut, iar din 2009 vine în România în fiecare an. Dacă ar fi la fel
de bogat ca preşedintele SUA, ar aduce sute de americani să cunoască România. I-ar
plimba inclusiv prin municipiul Iaşi, al cărui cetăţean de onoare a devenit pe 1 decembrie
2016.
ORGANIZAREA ȘI PARTICIPAREA LA ÎNTÂLNIRI OFICIALE CU REPREZENTANȚI AI
UNOR AMBASADE:
1. Întrevederea Primarului Municipiului Iași cu Excelența Sa, domnul Hans G.
Klemm, Ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, 19 ianuarie 2016
Marți, 19 ianuarie 2016 a avut loc vizita de curtoazie la Primăria Iași a Excelenței Sale,
DL HANS G. KLEMM. Discuțiile purtate au abordat subiecte variate, din domeniul
administrativ, cultural, economic, academic, politic, al cooperării internaționale. Un subiect de
interes a fost legat și de inițiativa Municipalității ieșene de a relansa Festivalul de teatru idiș
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”Avram Goldfaden” la Iași, sub patronajul Ambasadei Statelor Unite. Un alt subiect de interes
a vizat si promovarea investițiilor străine la Iași, Municipalitatea ieșeană arătându-și
deschiderea și sprijinul necondiționat, menționând și faptul că Municipiul Iași aplică în
prezent cea mai scăzută impozitare pentru afaceri. Domnul Ambasador s-a arătat interesat
de disponibilitatea forței de muncă și de nivelul investițiilor străine în zonă. Prioritățile
mandatului domnului Ambasador sunt: promovarea securității, promovarea democrației
(respect pentru diversitatea religioasă, libertatea presei, drepturile femeilor, promovarea
prosperității, creșterea investițiilor americane in Romania).
2. Întrevederea Primarului Municipiului Iași cu Excelența Sa, domnul Dl Ryohei
TOBIBAYASHI, atașat politic al Ambasadei Japoniei la București.
3. Întrevederea Primarului Municipiului Iași cu Excelența Sa E.S. dl TRAN Thanh
Cong - Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R.S. Vietnam în România, in data
de 31.03.2016, vizită ce a avut drept scop întărirea relaţiilor de cooperare economică şi
comercială. S-a evidențiat dorința de înfrățire a orașului vietnamez Hue cu Iașul, întrucât în
acest oraș funcționează o asociație a foștilor studenți vietnamezi în România și există
potențial pentru dezvoltarea unor programe culturale și economice în comun.
4. Întrevederea Primarului Municipiului Iași cu Excelența Sa, Shohrat Jumayev,
Ambasadorul Turkmenistan– 17.05.2016
Ministerul Culturii din Turkmenistan împreună cu Ministerul Culturii din România au
organizat la Iași un eveniment cultural unic, menit să pună în valoare tradițiile acestui popor,
respectiv Concertul Masters of Arts of Turkmenistan, la sala mare a Teatrului Național. Acest
eveniment a fost inclus în programul Festivalului Internațional al Educației.
5. Întrevederea Primarului Municipiului Iași cu Excelența Sa, Hamlet Gasparian,
Ambasadorul Armeniei, – 19 mai 2016
6. Întrevederea Primarului Municipiului Iași cu Excelența Sa Ambasadorul
Germaniei – 27 mai 2016
Subiectele de interes abordate de Excelența sa au vizat cooperările existente cu
Municipiul Iași, situația unor proiecte importante cu impact asupra locuitorilor dar și a etnicilor
germani (infrastructură de acces la Iași, colaborarea cu firmele germane instalate la Iași,
cooperarea dintre universitățile ”Al I Cuza” și ”Gh Asachi” din Iași cu universități din Konstanz
și Freiburg. Un punct foarte important în discuție a fost proiectul viitorului Centru Cultural
European ce urmează a fi amplasat în Palatul Braunstein, după reabilitarea acestuia pe
fonduri europene.
Domnul primar a menționat bunele relații de cooperare cu firma germană Continental,
care își desfășoară o mare parte din activitate în spațiile Municipalității (Centrul Tehnologic
Regional și Tehnopolis), a prezentat stadiul proiectului de realizare a Centrului Cultural
European - acesta se află deja în faza de reproiectare pentru noile funcționalități, urmând a fi
depus spre axa de finanțare 5.1. din POR imediat ce va fi deschisă linia de finanțare. Domnul
primar a prezentat și importanța crescută a limbii germane, in special în domeniul tehnic și
necesitatea creșterii numărului de ore în cadrul programelor școlare. Acest lucru a reieșit și
din consultările pe care Primăria le-a avut cu numeroase firme mari prezente la Iași (in
special cu profil IT), vorbind chiar de un program de învățare pe scară largă a limbii germane,
inclusiv cu susținere publică.
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7. Întrevederea Primarului Municipiului Iași cu Excelența Sa, Dna Boutheina LABIDI,
Ambasador Tunisia – 23.06.2016
8. Întrevederea Primarului Municipiului Iași cu reprezentanții Camerei de Comerț
și viitorul Ambasador al României în Cuba, doamna Gențiana Șerbu, 24 iunie 2016
Participanți la întâlnire: Paul Butnariu, Președintele Camerei de Comerț și Industrie
Iași, Ionel Constantin, Președinte Executiv al Camerei Bilaterale România-Cuba,
Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Vaslui, Eugen-Andrei Constantin,
consilierul Președintelui Camerei de Comerț a României, doamna Gențiana Șerbu,
Ambasadorul al României în Cuba.
Scopul acestei întâlniri: cunoașterea cât mai bună a mediului administrativ,
educațional, cultural și de afaceri al Municipiului Iași, pentru ca în momentul preluării
mandatului in Cuba, doamna ambasador să poată stabili relații bilaterale. In acest sens,
agenda de întâlniri include și companii reprezentative din Iași, universități, firme din domeniul
IT, farmaceutic, turism. Viziunea domniei sale este dezvoltarea unei platforme de cooperare
pe termen lung care să acționeze în Cuba și în întreaga zonă a Americii Latine, care este
într-un proces de deschidere. România trebuie să valorifice domeniile în care are competențe
de top pentru a intra pe această piață, motiv pentru care trebuie identificate foarte bine
aceste domenii și companiile interesate.
9. Întâlnirea Primarului Municipiului Iași cu E.S Ambasadorul Macedoniei, E. S.
Hanif Dauti, Consulul Macedoniei și E.S. Șerban Dimitrie Sturdza, Consul onorific – 11
iulie 2016
Scopul principal al întrevederii a fost prezentarea noului Consul Onorific și discutarea
perspectivelor și modalităților de strângere a relațiilor de cooperare în domenii diverse, mai
ales că peste o jumătate din populația macedoneană este de origine vlahă. Au fost
identificate câteva domenii prioritare, precum educație (mai ales că Universitatea ”Al I Cuza”
din Iași a semnat un parteneriat cu Universitatea Sf. Clement din Bitola), turism ecumenic
(cultul Sf. Parascheva este foarte important în rândul populației macedonene, la rândul ei,
țara celor 365 de biserici, fiind foarte atractivă pentru pelerini), organizarea unor Forumuri de
investiții în ambele țări, Macedonia oferind facilități importante investitorilor străini, colaborări
directe între televiziunile locale din cele două țări pentru promovare reciprocă.
10. Întâlnirea Primarului Municipiului Iași cu E.S Consul Alexis Gilles Grand,
Ambasada Franței împreună cu noul consul onorific al Franței la Iași dl Radu
Grădinaru
11. Întâlnirea Primarului Municipiului Iași cu E.S Ambasadorul Franței – 12 iulie
În data de 12 iulie 2016, a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Iași o întâlnire cu o
delegație a Ambasadei Republicii Franceza la București, formată din Excelența Sa, François
Saint-Paul, Ambasador, domnul Alexis-Gilles Grand, Consul General al Ambasadei, domnul
Alain Ramette, Directorul Institutului Francez Iași și Raluca Vârlan, responsabil proiecte
culturale în cadrul Institutului Francez. Reprezentanții Ambasadei s-au aflat la Iași cu ocazia
manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Franței și pentru a participa la ceremonia de
inaugurare a Agenției Consulare a Franței pentru regiunea Moldovei la Iași.
12. Întâlnirea Primarului Municipiului Iași cu E.S Ambasadorul Marii Britanii – 11
noiembrie 2016
Discuția a atins subiecte de actualitate precum investiții britanice în Iași și buna relație
a Municipalității cu mediul de afaceri, construirea Spitalului Regional de Urgență. Domnul
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Ambasador s-a arătat interesat și de dezvoltare proiectelor în domeniul cultural, de situația
FIE și FILIT, afirmând sprijinul pentru ideea ca Iașul să devină un oraș al literaturii, așa cum
Sibiul este un oraș al teatrului, iar Clujul al filmului, domnul primar amintind în acest context și
de Festivalul Internațional al Poeziei derulat la Iași în luna mai și de prima ediție a Galei
”Scriitorii anului” derulată la începutul lunii noiembrie. La finalul întâlnirii, Excelența Sa s-a
arătat deosebit de încântat de această vizită declarând: ”Mă bucur că am revenit la Iași,
orașul din România unde mă simt acasă”.
13. Întâlnirea Primarului Municipiului Iași cu E.S Doamna Boutheina LABIDI,
Ambasador al Tunisiei, E.S. Doamna Faouz El Achchabi, Ambasador al Marocului, E.S.
Doamna Taous DJELLOULI , Ambasador al Republicii Algeriene Democratice și
Populare în România, 16 noiembrie 2016
Pe parcursul discuției au fost evidențiate cooperările deja existente, în special în
domeniul cultural, precum și dorința de a le extinde în domeniul economic, dar și în cel
academic. Domnul primar a insistat asupra importanței educației superioare și creării unei noi
generații de specialiști, în special în domeniul IT, un domeniu de vârf în care Iașul excelează
și în același timp duce o mare lipsă de personal înalt calificat și care oferă libertate totală de
localizare, facilitând dezvoltarea economică mutuală.
Excelențele lor și-au exprimat dorința ca numărul de studenți din țările lor la Iași să
crească și să se diversifice, inclusiv în domeniul tehnic și agricol, propunere pentru care
domnul primar și-a arătat întregul sprijin, propunând organizarea la Iași a unui Forum
academic prin care să fie promovată oferta universitară a Iașului și identificate modalitățile de
stimulare a atragerii către această zonă a noilor studenți, în cât mai variate specializări. O
scrisoare de intenție în acest sens a fost trimisă de municipalitate în zilele următoare către
toate marile universități din Iași.
De asemenea, domnul primar s-a arătat deschis să sprijine organizarea la Iași și a
unui Forum economic al filierei francofone, la sugestia E.S. Doamna Boutheina LABIDI,
Ambasadorul Tunisiei la București, cu un accent deosebit pe domeniul turismului și industriei
ușoare. În încheiere, domnul primar si-a arătat deschiderea pentru realizarea de înfrățiri cu
orașe similare din cele trei țări.
14. Întâlnirea Primarului Municipiului Iași cu E.S Dl Enrico Novella, Consul
Onorific al Italiei la Iași, 23 decembrie 2016
Scopul declarat al întrevederii informale a fost prezentarea noului Consul și
identificarea unor puncte de interes comune. Domnul primar a propus și realizarea unei
întâlniri comune cu toți consulii onorifici din Iași în cursul lunii februarie – martie 2017.
15. Întâlnirea Primarului Municipiului Iași cu E.S. Dl Mihael Zupancic,
Ambasadorul Sloveniei
S-a discutat despre organizarea unor schimburi culturale și educaționale permanente între
România și Slovenia, precum și unor întâlniri periodice ale mediului de afaceri ieșean și
sloven, în vederea conturării unor proiecte comune.
Excelența Sa consideră Iașul un oraș dinamic, modern, cu potențial pentru investiții și
schimburi de experiență în diverse domenii. Împreună am a decis ca fiind de bun augur,
pentru ambele țări, organizarea Zilelor Sloveniei la Iași în 2017, o premieră în România. În
acest sens, ne vom bucura de promovarea orașului nostru la târgurile de turism din Slovenia,
pentru a atrage cât mai mulți turiști sloveni.
Alte delegații internaționale în vizită la Primăria Municipiului Iași
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-

-

-

delegație din partea Norway Grants și Ecotic, 10 martie 2016
delegație Banca Mondială –scopul întrevederii a fost evaluarea proiectelor
implementate în teritoriu cu sprijinul Băncii Mondiale, precum și evaluarea portofoliului
de proiecte și al domeniilor prioritare de interes pentru perioada următoare.
delegație din orașul Tryfalia din Grecia– 19 august. Scopul întrevederii a fost
transmiterea unui mesaj din partea primarului Panagiotis Katsivelas și inițierea unor
relații de cooperare directă cu Municipiul Iași, un prim pas identificat fiind participarea
la un Festival de dansuri tradiționale foarte popular în regiunea respectivă.
delegație primari din Republica Moldova, zona Transnistria, interesați de proiecte și
înfrățiri în zona Iașului – 16.09.2016
eveniment de conștientizare și informare privind problemele persoanelor cu dizabilități,
organizat la Sala Pogor a Primăriei de Fundația Star of Hope, cu participarea
reprezentanților Asociației din Norvegia și Suedia, precum și ai Ambasadei Suediei la
București – 5.12.2016
Legăturile cu DIASPORA

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a solicitat Guvernului României o foaie
de parcurs pentru a face din diaspora o prioritate naţională, cu scopul de a folosi potenţialul
românilor din afara graniţelor, fie întorcându-se în ţară, fie reprezentând imaginea României
în exterior.
Fundaţia Romanian Business Leaders, iniţiatoarea proiectului REPATRIOT la nivel naţional,
a propus autorităţilor locale din toată ţara să se alăture demersului comun de a sărbători, în
fiecare an, la 15 august, Ziua Diasporei, iar săptămâna din jurul acestei zile să fie declarată
Săptămâna Diasporei.
Mesajul adresat românilor din diaspora este că România se schimbă şi evoluează, că liderii
comunităţilor învaţă să aibă grijă de comunitatea pe care o reprezintă, că România oferă
oportunităţi românilor de pretutindeni.
Iaşul, un oraş cu o importantă comunitate de cetăţeni aflaţi în afara graniţelor
României, s-a alăturat acestui demers prin celebrarea Săptămânii Diasporei cu activităţi
adresate atât diasporei, cât şi comunităţii din care provin ieşenii aflaţi, în prezent, în
străinătate.
Mesajul nostru este de susţinere a ideii de Iaşi care oferă oportunităţi de studiu, de
business şi de integrare a ieşenilor care doresc să revină acasă. Este un mesaj clar de
definire a ieşenilor din diaspora ca „ambasadori ai Iaşului în străinătate” şi ca repere solide
de sprijin pentru autorităţile locale în promovarea Iaşului către comunităţile de străini unde
ieşenii s-au integrat. Ieșenii din străinătate vor fi invitaţi în fiecare an, de 15 august, să
sărbătorească Ziua Diasporei la Iaşi şi în străinătate, să menţină o legătură constantă cu
Iaşul care îi valorizează şi îi consideră parte a comunităţii.
Iașul este acasă, Iașul merită să fie asumat, prețuit, dezvoltat si valorizat. Obligatoriu
ÎMPREUNĂ.
Mulțumim tuturor celor care cred în trezirea conștiințelor si nu mai au timp sa aștepte
soluții-miracol de la alții. Mulțumim tuturor partenerilor noștri implicați în organizarea primei
ediții a “Săptămânii Diasporei” la Iași: autorități locale, ONG-uri, mass-media.
Programul manifestărilor de la Iași a fost cel mai bun proiect la nivel național pentru
sărbătorirea celor din diaspora și este doar începutul unei legături durabile pe care trebuie să
o stabilim cu ieșenii noștri de pretutindeni.
Astfel, în această perioadă, echipele de televiziune/radio au fost invitate să ia interviuri
cu/despre românii din diaspora în punctele de interes turistic şi cultural ale Iaşului (Mitropolie,
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pietonalul Ştefan cel Mare, Copou, Piaţa Unirii), iar campania media “Iașul este acasă!”,
distribuită în rețelele social media, a fost extrem de apreciată de reprezentanții diasporei
ieșene.
Manifestările culturale organizate în perioada 14–21 august 2016 au fost dedicate ieşenilor
din diaspora care au primit cărți poștale cu imagini ale Iașului, au fost invitați să participe la
”Iaşi Free City Tour”, tur gratuit de oraş pentru cei care iubesc Iaşul şi valorile sale autentice
și, la data de 14 august, au avut acces gratuit la Palatul Culturii, Muzeul Mitropolitan şi
Muzeul Unirii și au putut asista la manifestările din cadrul Stării Civile Iași.
În ziua de 17 august Asociația pentru Dialog în Justiție, Alternative Sociale și Salvați
Copiii, prin specialiștii și voluntarii săi, s-au implicat activ într-o campanie stradală de
informare asupra alocaţiilor deja existente la nivelul Uniunii Europene şi drepturile cetăţenilor
români din diaspora, precum şi activități de informare cu privire la situaţia copiilor „singuri
acasă” (afectaţi de migraţia pentru muncă a părinților) şi a copiilor remigranţi (care revin în
ţară după o experienţă de migraţie în străinătate).
Activitățile culturale din cadrul “Săptămânii Diasporei” au fost variate și pe placul
ieșenilor din diaspora aflați în această perioadă la Iași, drept dovadă și participarea într-un
număr mare a ieșenilor la momentele speciale propuse în program: vernisajul expoziţiei
pictorului David Alexandru, vernisajul de pictură organizat la Palatului Culturii de Fundaţia
Hecuba şi Centrul Difain CSA Iaşi concertele pe pietonalul de pe Ştefan cel Mare şi Sfânt
dedicate ieşenilor din diaspora de Cvartetul Colosseum, „Asociaţia Iubire şi Încredere” prin
intermediul corurilor participante în cadrul Programului National Cantus Mundi al Corului
National de Camera MADRIGAL, și anume Corul Musica Viva și Corul pentru Voi,
spectacolul tematic al Asociaţiei EuroDEMOS şi Asociaţia Kasta Morrely, ansamblul de dans
“Coconiţe” în parteneriat cu Asociaţia Centrul Cultural Oriental, Fundaţia Hecuba şi Centrul
Difain Csa Iaşi – „Visul lui Alonso” – piesă de teatru dedicată diasporei din volumul „Scriitorul
de vagoane şi alte povestiri aproape adevărate” aparţinând scriitorului român Alex Pleşcan
stabilit în Noua Zeelandă.
Deosebit de interesant pentru publicul ieșean a fost eveniment susţinut de Asociaţia
Vector, în parteneriat cu tranzit.ro/ Iasi – DRAGOȘ ALEXANDRESCU (RO/FI): proiecție de
filme și discuție în spațiul public (artist vizual stabilit la Vaasa, Finlanda, membru marcant al
diasporei culturale). Filmele au prezentat impactul emoțional puternic al înstrăinării și
separării de familie pentru cei care pleacă în străinătate și provocările celor din diaspora
odată plecați din România pentru integrarea în alte state și alte culturi.
Tango la Palatul Culturii – curs de tango și seară specială de milonga dedicată
diasporei şi ieşenilor – „ Dansul fără frontiere” – susținut de Asociaţia Culturală „Atelierul de
Tango” şi orchestra „Caffe Concerto Duo” a încheiat sensibil programul de sărbătoare pentru
diaspora, transmițând un mesaj de unitate fără granițe între cei care poartă Iașul în suflet.
Premieră pentru administrația ieșeană a fost dezbaterea cu tema: „Ce înseamnă
Iaşul pentru diaspora? Ce înseamnă diaspora pentru Iaşi?” găzduită de Primăria
Municipiului Iași.
La eveniment care a fost transmis live pentru a putea fi urmărit de ieșenii din diaspora
în timp real și pentru a putea interveni activ în dezbatere, au participat autorităţi locale şi
instituții publice– Prefectura, CJ, Primăria, DAC, Evidenţa Populaţiei, Starea Civilă, ORI, ISJ,
CIC, Direcţia Creşe, Serviciul Evidenţa Paşapoartelor, consilieri locali, Camera de Comerț și
Industrie Iași, ONG-uri:Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale,
Alături de Voi, Salvaţi Copiii, Asociaţia Iubire şi Încredere, Alternative Sociale, Iubire şi
Incredere, Fundaţia Hecuba, centrul Difain CSA Iasi, Eurodemos, Kasta Morrely, Asociaţia
Culturală Atelierul de Tango, Asociaţia Tranzit.ro, Asociaţia Vector, Asociaţia Alternative
Sociale Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, antreprenori ieşeni (Scc Services, Extind
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Management, Școala Informală de IT, Eurolines etc.), reprezentanţii mass-media (TVR Iași,
Radio Hit, Radio Iași etc. ), reprezentanți ai asociațiilor românești din diaspora, preoți români
din străinătate, ieşeni care au rude în diaspora și reprezentanţi ai diasporei aflaţi în această
perioadă la Iaşi
Masa rotundă a ridicat aspecte sensibile ale diasporei în raport cu țara de proveniență:
Să se întoarcă acasă. De ce? Cum? Ce beneficii pot avea oamenii din diaspora dacă se
întorc la Iași? Cât de important este un gest de recunoaștere din partea autorităților pentru
cei care au plecat și care poartă Iașul în suflet? Cum atragem aceste valori către Iași?Care
sunt problemele sociale ale celor plecați?Cum pot ONG-urile să se implice în consilierea
celor rămași acasă? Cu ce sentimente se confruntă copii cu părinţii care lucrează în
străinătate? Cum poate fi minimizata trauma? Care sunt problemele persoanelor vârstnice cu
rude în străinătate? Ce contribuţie pot avea organizaţiile de români din diaspora/ bisericile
româneşti din străinătate la menţinerea legăturii copii-părinţi?
“De ce aceste Zile ale Diasporei? De ce Iaşi? Pentru că suntem un mare furnizor de
diasporă pentru întreaga lume, cu ponderea cea mai mare în Europa. Ieșenii plecați în
străinătate reprezintă o bucăţică din ţara noastră, din oraşul nostru, din viaţa noastră de zi cu
zi. De aceea trebuie să le arătăm respectul şi recunoştinţa aşa cum se cuvine. Sunt parte din
familia noastră, de care avem nevoie oriunde s-ar afla. Sunt ieşenii noştri. Vorbeam cu un
prieten despre ce ne-a lipsit şi câtă minte nu am avut de am reuşit să fim importanţi furnizori
de inteligenţă pentru alte ţări. I-am trimis şcoliţi, citiţi, calificaţi, iar ei îi ajută pe alţii. A fost un
efort aproape al tuturor românilor. Poate lucrurile nu sunt pierdute total şi putem să îi
determinăm să revină, oferindu-le ceea ce au nevoie. Cei care au de gând să plece să se
gândească de două ori dacă merită, iar cei care au de gând să se întoarcă să vină pentru că
merită”, a declarat primarul Mihai Chirica.
„România nu a avut grijă de această comoară, diaspora. Nu mă refer la faptul că i-a
lăsat să plece, pentru că, de exemplu, jumătate din medicii formaţi în Germania pleacă în
Marea Britania, I-ar putea opri. Problema e să revină. E bine că pleacă, pentru că văd
altceva, învaţă o limbă străină, au altă mentalitate, se izbesc de alt tip de abordare. Trăiesc
în ţări în care administraţia a înţeles că este în slujba cetăţeanului, în care fără muncă nu se
poate şi în care valorile sunt puse într-un anumit sens. Dacă se vor întoarce, vor schimba
sustenabil această ţară. România se schimbă oricum, dar are nevoie de aceşti oameni”, a
declarat Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane şi membru al
Consiliului Director al Fundaţiei Romanian Business Leaders, organizaţie care
implementează programul Repatriot.
Pentru prima oara la Iaşi, prin campania “Iaşul este acasă!”, Primăria Municipiului
Iaşi a realizat, în colaborare cu TVR Iaşi, o serie de testimoniale video cu personalităţi ieşene
din diverse domenii de activitate (administraţie, antreprenoriat, IT, artă, mass－media,
cultură), locuitori ai Iaşului care locuiesc permanent în oraşul nostru sau în diaspora, care au
adresat un mesaj de suflet ieşenilor din diaspora şi au deschis calea de comunicare între cei
de acasă şi cei de departe, cu dor, cusensibilitate, cu dorinţa de contribuţie comună pentru
un Iaşi mai bun, mai performant, un Iaşi al tuturor ieşenilor.
La sfârșitul anului 2016, Primăria Municipiului Iași a transmis o scrisoare tuturor
ieșenilor din diaspora cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, prin intermediul ambasadelor, oficiilor
consulare și bisericilor românești din străinătate și un mesaj video pentru ieșenii noștri de
pretutindeni.
Prețuirea pentru diaspora ieșeană și recunoașterea valorilor noastre autentice au fost
subliniate și în întâlnirile speciale cu soprana Nelly Miricioiu, arhitectul Dan Sergiu Hanganu,
restauratorul Dimitrie Vicovanu și pianista Alexandra Dariescu, premiați și omagiați de
Primăria Municipiului Iași.
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Toţi iubim Iaşul şi ne dorim ca oraşul nostru să devină o casă cu adevărat primitoare şi
frumoasă pentru fiecare dintre noi, cei care trăim aici, pentru cei care au plecat departe, dar
doresc să revină, cu drag, acasă, pentru cei care şi-au lăsat în urmă familia, prietenii, locurile
în care au copilărit, au crescut şi s-au format ca oameni, pentru cei care au o parte din suflet
la Iaşi, un adevărat model de comunitate.
Primăriei Municipiului Iaşi adresează cele mai frumoase gânduri de apreciere pentru
implicarea ieșenilor noștri din diaspora în promovarea României şi a valorilor sale autentice
peste tot în lume, pentru că un model de succes se construieşte numai printr-un efort comun
de acceptare, de încredere şi de construcţie durabilă.
Iaşul are, cu siguranţă, nevoie de contribuţia ieşenilor noştri dragi din diaspora, adevăraţi
ambasadori ai Iaşului în străinătate și este o certitudine că prin proiecte comune vom ridica
profilul de vizibilitate al Iașului pe plan internațional, pe de o parte, și vom restabili punțile de
încredere în administrația locală, pe de altă parte, pentru reîntoarcerea către Iași a valorilor
noastre din diaspora.
EVENIMENTE PUBLICE
Evenimentele publice în care este implicată Primăria Municipiului Iași se desfășoară
pe 3 mari direcții:
• Realizarea de evenimente publice în organizare proprie: târguri, concerte, spectacole
în cartiere, acțiuni specifice dedicate unor sărbători naționale sau internaționale ce sau bucurat de succes în rândul locuitorilor și vizitatorilor municipiului Iași.
• Sprijinirea altor organizatori de evenimente, parteneri ai Primăriei Municipiului Iași, la
realizarea de manifestări publice.
• Emiterea de avize pentru campanii promoționale, târguri, expoziții etc., organizate de
către agenți economici pe domeniul public al Municipiului Iași, precum și pentru
campanii promoționale mobile care se desfășoară pe arterele Iașului.
EVENIMENTE
Ziua Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie 2016
Timp de trei zile, între 22 şi 24 ianuarie, Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu a
găzduit expoziţia „Iaşul care Uneşte!”. Realizat în colaborare cu Complexul Muzeal Naţional
„Moldova”, Muzeul Naţional Cotroceni, Arhivele Naţionale, Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu” şi Muzeul de Istorie Naturală, evenimentul a oferit publicului posibilitatea
de a descoperi documente şi mărturii despre Unirea Principatelor Române şi personalitatea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Exponatul special al expoziţiei a fost sabia de paradă
dăruită Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în 1863, de către principele Serbiei Mihail
Obrenovici.
Manifestările dedicate Zilei Unirii au inclus un concert de muzică populară susţinut de
Grigore Leşe, Veta Biriş, Matilda Pascal Cojocăriţa, Cristian Pop şi Ştefan Pintilie, parada
militară și onorul dat preşedintelui ţării, Klaus Iohannis, un ceremonial religios, depunerea de
coroane, tradiţionala Horă a Unirii şi o retragere cu torţe pe traseul Piaţa Unirii - Palatul
Culturii.
Inaugurare Piața Prieteniei Româno-Israeliene – 2 martie 2016
În data de 2 martie 2016 a avut loc un eveniment dedicat inaugurării la Iași a Pieții
Prieteniei Româno - Israeliene, precum și alte momente solemne prilejuite de prezența la Iași

106

Raport de Activitate al Primarului Municipiului Iaşi
pentru anul 2016

a doamnei Ambasador a Statului Israel Tamar Samash, precum și a reprezentanților
Federației Comunităților Evreiești din România, ai Camerei de Comerț Româno - Israeliene,
ai Institutului pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel din București, ai Comunității Evreilor
din Iași, altor organizații similare.
Ora Pământului
Pe 19 martie 2016 a avut loc evenimentul Ora Pământului, cea mai mare mișcare
voluntară de mediu din toate timpurile. Pentru a opta oară consecutiv, WWF (World Wild
Foundation) România a încurajat indivizi și organizații, companii, instituții publice si centre
culturale din toata tara sa stingă lumina timp de o ora, între orele 20.30 si 21.30. Mesajul și
îndemnul pentru comunitatea Earth Hour din Romania a fost "Dăruiește naturii din energia
ta".
Orașul Iași s-a alăturat celor peste 7.000 de orașe din toată lumea, organizând
următoarele evenimente:
• "Dăruiește naturii din energia ta" - Promovarea mersului pe bicicletă prin organizarea
unui tur al Iașului pe două roți, eveniment organizat în parteneriat cu Probikeaddiction,
ClubuI de Ciclism si Ecologie IasiBike și Iași Club de Biciclete.
• Stingerea luminilor în intervalul orar 20.30 - 21.30. S-a stins iluminatul public în zona
Pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt, fațada Primăriei Municipiului Iași și a Mănăstirii
Trei Ierarhi. Zona din fața Primăriei Municipiului Iași a fost amenajată cu lampioane
decorative din hârtie și baloane luminoase gonflate cu heliu.
• Recital unplugged cu artiștii ieșeni Ciprian Cotruța, Claudiu Bursuc-Carstean și
Essenza Quartet în intervalul orar 20.30 - 21.30
• Marșul Lumânărilor organizat de Liga Studenților de la Filosofie Iași
Light Blue - Ziua Internațională pentru conștientizarea autismului
Clădirea Palatului Roznovanu a fost iluminată în culoarea albastru în seara zilei de 2
aprilie 2016 ca simbol al marcării Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului.
Evenimentul a fost organizat de către filiala Iaşi a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți
cu Autism din România, fiind parte a unei serii de acțiuni și manifestări publice iniţiate în
cadrul celei de-a VIII-a ediții a Campaniei „Arată că iți pasă!”, dedicată copiilor și tinerilor cu
autism.
Târgul de Primăvară – au participat 30 de comercianți de produse alimentare,
artizanat, handmade etc, 21 aprilie – 3 mai 2016, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, zona
pietonală.
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL AL EDUCAȚIEI
FIE este un proiect cultural – educativ anual, organizat în perioada mai – iunie de
către Primăria
Municipiului
Iași împreună
cu instituțiile
de
învățământ
superior ieșene, Inspectoratul Școlar Județean, instituții de cultură de stat sau private,
precum și operatori culturali independenți și societatea civilă.
Evenimente organizate în cadrul FIE:
• „Piața Unirii - Piața Artelor” - acțiunea a reunit colecții inedite de artă intenționând
să creeze un spectacol al actului creator. În Piața Unirii au avut loc ateliere coordonate
de tineri artiști, creațiile fiind realizate pe scenă, în văzul spectatorilor.
• Parada fanfarelor cu tramvaiul de epocă - concerte de muzică populară susținute
de către Fanfara de la Chetriș în tramvaiul de epocă, pe traseul Târgu Cucu – Copou
și retur.
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•

Noaptea Muzeelor
Primăria Municipiului Iași s-a alăturat evenimentului european Noaptea Muzeelor
organizând o serie de acțiuni la care au participat peste 6000 de ieşeni.
- Vizitarea gratuită a Palatului Roznovanu și a Muzeului Municipial Iași
- Prezentarea orașelor înfrățite cu Municipiul Iași: Poitiers, Padova, XI AN, Cernăuți,
Chișinău etc. Scopul acestei expoziții este consolidarea accesului publicului larg la
cultura minorităţilor şi determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale
locale.
Punctul de atracție al expoziției organizată la Palatul Roznovanu a fost statuia
generalului chinez din Armata de Teracotă. Mausoleul Qin Shihuangdis este un mormânt
regal din istoria veche a Chinei care datează din anii 210 î.Hr. din timpul domniei împăratului
Qín Shǐhuángdì. Este unul dintre cele mai mari morminte din lume, devenind renumit prin
soldații din ceramică (teracotă). La construcția mormântului se presupune că ar fi lucrat
700.000 de oameni. Mausoleul se află la 30 km de orașul Xi'an, oraș înfrățit cu Municipiul
Iași. Pentru o atractivitate și o interactivitate mai mare a publicului a fost invitată și Siyu Qi,
profesor de limba chineză la Euroed Iași, care a realizat prezentări despre istoria și cultura
chineză, demonstrații de caligrafie și dansuri tradiționale, interacțiuni diverse cu publicul.
Evenimentul a avut aproximativ 7000 participanți și a fost prezentat pe larg la TVR și on-line.
•
•
•
•

•
•

•

Concert „Noapte albastră” - concert susținut de celebrul cântăreț român Gabriel
Cotabiță împreună cu invitații săi, tenorul Vlad Miriță, soprana Ianna Novac si D.I.O.S
– Orchestra
Concert jazz Al Di Meola - concert de jazz fusion susținut de Al Di Meola împreună
cu trupa sa New World Sinfonia.
Spectacol al Orchestrei Filarmonicii de Stat Moldova Iaşi - invitați speciali au fost
soprana Elena Moşuc și violonista Mălina Ciobanu.
Marșul Absolvenților, concert Mihail Sandu, Delia și DJ Antoine - tradiționalul
Marș al Absolvenților este organizat de către toate universitățile ieșene. Studenții au
plecat în marș din campusurile ieșene spre Stadionul „Emil Alexandrescu”, unde a
avut loc o festivitate de încheiere a studiilor și s-a desfășurat super concertul susținut
DJ Antoine & Delia & Mihail.
Gala Extraordinară de Operă - artiștii Operei Naționale Române Iași (interpreți,
balerini, corurile și orchestra) au interpretat câteva dintre cele mai frumoase momente
vocal-instrumentale, dar și coregrafice din istoria artei lirice.
Zilele Culturale ale Turkmenistanului la Iași - spectacolul ”Masters of Arts of
Turkmenistan”, susținut 26 mai 2016, ora18.00, la Sala Mare a Teatrului National
“Vasile Alecsandri” Iași, cu ocazia celei de a 25-a Aniversări a Independenței
Turkmenistanului și celebrării Zilelor Culturii Turkmenistanului în România, eveniment
organizat de Ministerul Culturii din Turkmenistan și Ministerul Culturii din România
Rencontres franco-roumaines du tourisme » - Dezbaterile franco-române pe
tema turismului: învățarea limbilor străine pentru meseriile din turism : un
sector în plină transformare, în data de 23 mai 2016, organizat de Ambasada
Franței în România, Institutul Francez Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași

Târgul CUCUTENI și Târgul Meșteșugarilor - numeroși meșteșugari, producători și
comercianți din diferite zone ale țării au expus obiecte de vestimentație rustică, vase din
ceramică, împletituri din nuiele, sculpturi, picturi, țesături, podoabe, ouă încondeiate, etc.
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”Marșul pentru viață la Iași : 75 de ani de la Pogromul din 1941”, 8-10 iulie 2016,
Coordonator: Rabin Josef A. Wasserman, Președintele Fundației pentru promovarea evreilor
români din Israel. La eveniment au participat 96 evrei veniți din Israel și peste 30 de
persoane din România. Programul evenimentului a cuprins o recepție la Primăria Municipiului
Iași, Sala Pogor, Rugăciune la Sinagoga Merarilor, Spectacol de muzică evreiască și
spectacol fanfară militară – Sala Pogor a Primăriei, depuneri de coroane la Cimitirul evreiesc
din Iași și Cimitirul evreiesc din Podu Iloaiei.
Vizionarea transmisiei în direct a meciului de fotbal CSMS Iași – Hajduk Split, din
turul al doilea preliminar în Liga Europa
Săptămâna Diasporei, 14-21 august 2016
SĂRBĂTORILE IAȘULUI
Evenimente organizate în cadrul Sărbătorilor Iașului:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iașul Studențesc în Sărbătoare – într-un pavilion de 18 x 40 m, instalat în campusul
Tudor Vladimirescu, au concertat Maxim, Lidia Buble, Ovidiu Lipan Țăndărică și
Bosquito.
Târgul de Toamnă - au fost emise 110 avize pentru comercializarea de confecții din
piele și blană (esplanada Costache Negri și Hala Centrală), produse de artizanat
(Piața Unirii), produse alimentare și parc de distracții (Ștrandul Municipal).
Sărbătoarea Vinului - podgorii renumite au prezentat ieșenilor o gamă variată de
must, vin, rachiu și alte băuturi alcoolice alături de produse de alimentație publică
specifice toamnei, preparate în mod tradițional.
Concertul „Gheorghe Zamfir Simfonic” – concert susținut de Gheorghe Zamfir și
invitații săi, împreună cu orchestra „Gheorghe Zamfir – 50”
Promenada costumelor de epocă - tineri îmbrăcați în costume de epocă au distribuit
materiale de promovare ale Sărbătorilor Iașului.
Festivalul de Muzică Populară „Sărbătoare în cartierul tău”
Seara Valorilor, 14 octombrie 2016, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”- au fost
premiați cei mai merituoși ieșeni care, prin excelența activității lor, au influențat, și
continuă să o facă, viața socială, culturală, artistică și sportivă a cetății.
Superconcertul „Sărbătorile Iașului” – au participat Karma, Direcția 5, Nicoleta
Nucă, Carla’s Dreams, Inna
Concertul cu artificii, lasere și joc de lumini – au concertat Tudor Turcu și trupa
Holograf, iar seara s-a încheiat cu tradiționalul joc de lasere și artifici -16 octombrie
2016, Splai Bahlui

Organizarea Sărbătorilor Iașului s-a aprobat prin HCL 307/2016 iar suma cheltuită pentru
organizarea acestora a fost de 2030458,17 lei.
A doua reuniune anuală a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului
(IHRA), 6-10 noiembrie 2016
Reuniunea a început duminică, 6 noiembrie, cu un tur organizat la locurile memoriei
din Iaşi (sinagoga, chestura, piețele Eroii Martiri ai Pogromului din Iași și Drepți între
Popoare, Gara, cimitirul Păcurari și cimitirul de la Podu Iloaiei, urmat de primirea
participanţilor la Primăria Municipiului Iaşi, unde a avut loc un concert de muzică tradiţională
românească şi klezmer şi o recepţie oferită înalţilor oaspeţi ai Iaşului.
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Peste 200 de experți s-au reunit la Iaşi pentru a analiza relevanța educației, cercetării
și memoriei Holocaustului ca elemente de referință în formularea și implementarea politicii
contemporane. Pe durata celor patru zile, experții și reprezentanții guvernelor celor 31 de
state membre, 11 state observator și ai 7 organizații partenere, au abordat subiecte precum:
situația memorialelor și muzeelor dedicate memoriei Holocaustului aflate în pericol, discursul
narativ-istoric privind istoria Holocaustului în Europa și tendințele de alterare a acestuia,
reforma organizației, etc. Lucrările grupurilor de lucru ale IHRA, s-au încheiat în Sala
Voievozilor de la Palatul Culturii, cu o recepţie.Primarul Mihai Chirica fiind invitatul special al
serii, la eveniment participând şi Ambasadorul Mihnea Constantinescu, președintele Alianței
Internaționale pentru Memoria Holocaustului, şi Andrei Muraru, consilier prezidenţial. Cu
această ocazie, edilul a oferit medalii de onoare profesorului Yehuda Bauer, președintele
onorific al IHRA, lui Ben Helfgott, supraviețuitor al Holocaustului, şi doctorului Kathrin Meyer,
secretar executiv al IHRA.
1 Decembrie, Ziua Națională a României
Ziua Naţională a României s-a sărbătorit şi în acest an în Piaţa Unirii din Iaşi, în
prezenţa oficialităţilor locale şi a unei numeroase asistenţe. Împlinirea a 98 de ani de la
Marea Unire reprezintă, ca de fiecare dată, un prilej de emoţie pentru simţirea românească,
recunoscătoare înaintaşilor care au făurit statul unitar român. Față de anii trecuți, anul acesta
au avut loc mai multe evenimente, inclusiv cele prin care să se marcheze faptul că în 1916
Iașul a devenit capitală a României. S-a acordat pentru prima dată, distincţia «Premiul Marii
Uniri» și a avut loc lansarea de carte, «Iași – capitala rezistenței până la capăt», în prezența
autorului, profesorul Ion Agrigoroaiei. Toate manifestările s-au organizat sub sloganul „Iași,
capitala care unește!”.
Iași, Capitală a Renașterii Naționale, 14-16 decembrie 2016
Departamentul Centenar din cadrul Guvernului României, Banca Naţională a
României şi Primăria Municipiului Iaşi a organizat la Iaşi o serie de manifestări reunite sub
titlul ,,Iaşi, Capitala Renaşterii Naţionale”. Evenimentele au fost dedicate împlinirii unui secol
de când Iaşiul a devenit capitală de război şi au ca scop iniţierea unui proces de reevaluare a
rolului istoric jucat de Moldova și de Iași în efortul comun de renaștere politică și militară a
Statului Român.
Evenimente organizate:
•
Depunerea unor coroane de flori și oficierea unei scurte slujbe religioase în sectorul
militar al Cimitirului Eternitatea.
•
Ședința festivă a Academiei Române, în Aula „Mihai Eminescu” a Universității
•
Dezvelirea unor plăci comemorative care să marcheze clădirile în care au funcționat
instituțiile reprezentative ale Statului Român în perioada 1916-1918, după cum urmează:
Muzeul Unirii, reședința Regelui Ferdinand, Palatul Copiilor Iași, reședința familiei regale și a
Reginei Maria, Universitatea Iași, unde au avut loc ședințele Senatului României, Teatrul
Național Iași, unde au avut loc ședințele Camerei Deputaților, Primăria Municipiului Iași,
sediul Înaltei Curți de Justiție și Casație, Banca Națională a României.
•
Vernisajul Expoziției BNR în timpul Marelui Război (organizată de BNR), Palatul
Culturii.
•
Proiecția filmului documentar Iași, Capitală de Război (realizat de Societatea de Studii
Istorice din România), Ateneul Tătărași.
•
Vernisajul Expoziției fotografice Personalități ale Marelui Război (realizată de
Departamentul Centenar, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României și Arhivele
Naționale ale României), Palas Mall.
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•
Sosirea Trenului Regal în Gara Iași. În incinta Gării a fost organizată expoziția de
fotografii Căile Ferate Române în Primul Război Mondial (realizată de Departamentul
Centenar, în colaborare cu Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară). Trenul Regal
a fost deschis vizitării de către public.
La aceste evenimente au participat Alteța Sa Regală Principesa Margareta a
României, Custodele Coroanei române, Alteța Sa Regală Principele Radu, Daniel Șandru,
secretar de stat și coordonator al Departamentului Centenar, reprezentanți ai Guvernului
României, Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, academicianul Ioan –
Aurel Pop, Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, reprezentanți ai autorităților publice
locale.
Primarul Mihai Chirica a anunțat că municipalitatea ieșeană continuă proiectul
Centenar, dedicat împlinirii unui secol de la Marea Unire. În cadrul acestui proiect, demarat
anul trecut, Primăria a lansat deja, în urmă cu aproximativ 2 luni, trei publicații legate de cel
mai important moment din istoria României. „Anul acesta vom lansa o ediție filatelică și o
medalie specială. La acestea se adaugă și statuia regelui Ferdinand. În acest ultim caz, am
reușit să finalizăm negocierea contractului. A câștigat artistul Constantin Crengăniș. Are
experiență în ceea ce privește elaborarea unor lucrări de artă reprezentative pentru Iași,
pentru istoria românilor. Statuia va avea o înălțime de 2,4 metri, fără soclu, o lățime a
umerilor de 90 de centimetri și 600 de kilograme. Inițial oferta era de 583.000 lei, dar,
Comisia de negociere suma a reușit să reducă suma la 369.000 lei. De asemenea, am luat
legătura cu domnul profesor Caproșu, domnia sa venind cu mai multe idei legate de
Centenarul Marii Uniri, în special privind personalitatea Reginei Maria”, a declarat Mihai
Chirica.
Edilul a adăugat că din calendarul evenimentelor incluse în acest proiect vor face
parte și acțiuni privind Republica Moldova, programul manifestărilor de anul viitor urmând a fi
deschis pe 27 martie, ziua unirii Basarabiei cu România.
Sărbătorile de Iarnă ale Iașului
• Aprinderea iluminatului festiv – în data de 1 decembrie 2016, la bradul ornat de
pe Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt a fost aprins iluminatul decorativ amplasat pe
arterele municipiului Iași.
• Moș Crăciun în Orășelul Copiilor
• Târgul de iarnă – au fost amplasate 50 de căsuțe de lemn în care au fost
comercializate produse specifice Sărbătorilor de Iarnă (decorațiuni, produse
alimentare, produse de artizanat etc.)
• Serbări de iarnă în cartiere - spectacole prezentate de formații de obiceiuri
tradiționale și coruri de copii; Moș Crăciun și echipa sa au împărțit cadouri copiilor
prezenți.
• Colindători la Primăria Iași – peste 300 de colindători au fost primiți de
conducerea Primăriei în Sala Vasile Pogor a Palatului Roznovanu
• Revelionul în stradă 2016 – 2017 – super concert la care au participat Alexandra
Tănăsoiu, Cecilia Cesario, Ruby, Karma, Keo și Misty, Alphaville. Momentul
trecerii dintre ani a fost marcat printr-un spectaculos joc de artificii.
- 31 decembrie 2016 – 1 ianuarie 2017, Esplanada Palatului Culturii
Organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iașului s-au aprobat prin HCL 405/2016 iar suma
cheltuită pentru buna desfășurare a acestora, inclusiv pentru 24 ianuarie 2017 a fost de
1226947,31 lei.
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INSTITUȚII DE CULTURĂ
EDITURA JUNIMEA
Număr apariţii de cărţi și reviste:100 de titluri (92 de cărți și 8 publicații)
Apariţia revistei „Scriptor” (6 numere, din două în două luni
Participări la evenimente cultural-editoriale: Zilele „Mihai Eminescu” de la Botoșani –
Ipotești - Mănăstirea Vorona cu lansări de cărți („Eminesciana”, colecția „Atrium”,
„Cantos”, „Dialog XXI”, revista „Scriptor”), Târgul LIBREX, BOOKFEST, Zilele
Francofoniei, Zilele revistei „Convorbiri literare” etc
• Clubul de lectură și promovare JUNIMEA-SCRIPTOR (peste 30 de ediții, circa 2.000
de participanți)
Editura a primit, în anul 2016, o finanțare de 303.000 lei de la Bugetul Local.
Veniturile proprii au fost de 133.975 lei, proveniţi din vânzare directă de carte, vânzare
achiziţii carte către biblioteci, contracte regie autori.
•
•
•

CASA DE CULTURĂ “MIHAI URSACHI”
În 2016, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi” şi-a dezvoltat şi elaborat
activităţile urmărindu-se îndeplinirea celor două laturi ale muncii specifice caselor de cultură,
instrucţia şi educaţia.
S-au desfăşurat peste 10 evenimente culturale lunar. Datorită caracterului permanent
al unora, în fiecare zi, la sediul din Parcul Copou, practic, publicul larg a avut acces gratuit la
cel puţin două manifestări culturale (o audiţie de poezie în aer liber, o expoziţie de fotografie
sau de pictură), la care se adaugă, la două-trei zile, programe de cultivare şi informare,
întâlniri cu personalităţi culturale, spectacole şi festivaluri de film şi de teatru, mese rotunde,
lansări de carte, conferinţe, dezbateri din domenii de larg interes: literatură, arte plastice, film,
teatru, muzică.
Ca de fiecare dată, aceasta s-au adresat atât tuturor categoriile de vârstă, cât şi
tuturor categoriilor socio-profesionale. Activitatea instituţiei s-a desfăşurat atât la sediu, cât şi
în afară, continuând-se colaborarea cu alte instituţii de cultură sau de învățământ pentru a
organiza manifestările culturale şi artistice planificate: Studiourile de Radio şi Televiziune
Iaşi, Uniunea Scriitorilor, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, Ziarul de Iaşi, Centrul
Cultural German, Centrul Cultural Francez, Universitatea „Al.I. Cuza”, British Council, Centrul
Cultural Polonez, Penitenciarul Iaşi, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Asociația Contour,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi , şcoli, licee şi grădiniţe ieşene.
Deosebit de sensibile și bine apreciate de publicul ieșean au fost evenimentele
“Eminescu, Măria Ta”, “In memoriam Grigore Vieru” și Festivalul Internațional de poezie
“Poezia la Iași”.
Casa de Cultură a Municipiului Iași “Mihai Ursachi” a primit, în anul 2016, o finanţare
de 1.227.000 lei de la Bugetul Local iar veniturile proprii au fost de 74.707,43 lei - proveniţi
din taxe cursuri limbi straine, cursuri fotografie, închiriere săli.
ATENEUL IAȘI
Ateneul din Iaşi, a continuat în anul 2016 să ofere comunităţii ieşene activităţi şi manifestări
artistice multiple şi de o tipologie diversificată, îndeplinind astfel obictivele fixate în programul
cultural propus prin promovarea valorilor culturale şi socio-educative în rândul comunităţii
ieşene şi susţinerea tinerelor talente locale precum şi a artiştilor ieşeni.
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Instituţia noastră a rămas şi în cursul anului 2016 un loc de manifestare artistică, de
formare şi educare în domenii diverse ale artei. Activităţiile artistice produse şi organizate în
anul la care facem referire au fost caracterizate prin diversitate, multiculturalism şi
interdisciplinaritate, instituţia reunind artişti din diferite domenii de activitate: teatru, muzică,
dans, pictură, film, arte plastice, etc.
Mulţumită bugetului primit din partea Consiliului Local Iaşi, sub noua conducere, în
anul 2016, Ateneul din Iaşi a început un proces de schimbare şi modernizare, atât din
perspectiva spaţiilor (inaugurarea Sălii Mari de Spectacole „Radu Beligan”, inaugurarea
Terasei Ateneu şi a Grădinii de Vară) cât şi a produsului cultural-artistic.
Ateneul din Iaşi a beneficiat în anul acesta de un buget total în valoare de 2.129,59 mii
lei, din care 1.531,35 mii lei pentru secțiunea funcționare și 524,39 mii lei pe secțiunea
dezvoltare. A realizat venituri proprii în valoare de 260,77 mii lei, din bugetul total fiind
neexecutată suma de 114,129 mii lei.
Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii cultural artistice
Dificultăţile întâmpinate în desfăşurarea programului cultural artistic s-au datorat întreruperii
activităţii instituţiei în perioada ianuarie-aprilie, în vederea obţinerii autorizaţiei ISU, instituția
fiind practic deschisă publicului iubitor de evenimente cultural-artistice, în perioada apriliedecembrie. O altă dificultate în activitatea Ateneului din Iași în anul precedent a fost
personalul tehnic insuficient precum și inexistența personalului artistic din cadrul Serviciului
Programe Culturale, Marketing și PR.
Noutăţile din activitatea Ateneului din Iași în 2016
În pofida problemelor întâmpinate, mai sus menționate, în anul precedent, sub noua
conducere s-a inițiat un proces de valorificare a potențialului instituției din toate punctele de
vedere.
La Ateneul din Iași am celebrat diversitatea culturală, publicul nostru având
posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de evenimente cultural-artistice: spectacole de
teatru, proiecții de film, expoziții de artă, lansare de carte, concerte rock, spectacole de stand
up comedy etc.
Au fost inaugurate noi locații precum Grădina de Vară, Foaierul și Terasa-Acoperiș a
Ateneului, spații ce au găzduit evenimentele cultural-artistice din cadrul primei ediții a
Stagiunii Estivale: proiecte teatrale, spectacole pentru copii, spectacole de muzică, stand up
comedy etc, ce au oferit publicului momente de relaxare și bună dispoziție.
Sala Mare de Spectacole a intrat într-un proces de renovare, proces ce s-a încheiat în luna
octombrie, când Maestrul Florin Piersic a inaugurat Sala Mare de Spectacole ”Radu Beligan”,
într-un spectacol de Gală ”Florin Piersic. Pur și simplu”, în prezența actriței Lamia Beligan,
fiica marelui actor, om de teatru și film, care a fost Maestrul Radu Beligan.
Au fost puse în scenă 10 producții teatrale noi, cu premiere în cursul anului, antrenând
resurse umane multiple (regizori, actori, scenografi, coregrafi).
Pe scena Sălii Mari de Spectacole ”Radu Beligan” a Ateneului au pășit mari personalități din
domeniul teatrului, filmului, muzicii precum: Maestrul Florin Piersic, Maestrul Gheorghe
Zamfir, Maestrul Grigore Leșe, Maestrul Ion Caramitru, Maestrul Vasile Muraru, regizorul
Cristian Mungiu, artistul de muzică folk Mike Godoroja precum și alte personalități marcante
ale vieții culturale românești.
Nici cei mai mici dintre spectatorii noștri nu au fost uitați. Cele 2 premiere de teatru
”Aventurile Micului prinț”, regia Victor Zaharia și ”Peter Pan”, regia Iulian Sandu au fost
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lucrate cu drag de personalul artistic al Ateneului pentru a aduce un strop de bucurie pe
chipurile celor mici. Pentru ei am inaugurat ”Grădina Moț Pufos”, un loc de basm unde copii
au putut să se bucure de micile ghidușii realizate de animăluțele noastre, toate sub atenta
supraveghere a medicului veterinar. Piața de Crăciun a fost un alt proiect special creat pentru
cei mici. Moș Crăciun și-a adus de la Polul Nord cei mai dragi prieteni și i-a așezat pe
esplanada Ateneului, pentru a-i bucura pe toți cei cu suflet de copil.
Nr.
Indicatorul
crt
1.
Premiere de teatru – producții teatrale noi
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.

14.
15

16

Spectacole de teatru puse în scenă (invitați speciali,
teatru pentru copii, stagiunea estivală etc) cu încasări
Conferințe, prelegeri, lansări de carte, dezbateri
Expoziţii de Artă
Proiecţii de film
Concursuri pentru copii
Cursuri educative pentru copii și adulți
Proiecte pentru copii
Conferinţe de presă
Proiecte de anvergură
a) Inaugurarea Terasei-Acoperiș a Ateneului;
b) Inaugurarea Grădinii de Vară;
c) Seara Presei
d) Inaugurare ”Grădina Moț Pufos”;
e) Les Films de Cannes a Iași, ediția I;
f) Inaugurarea Sălii Mari de Spectacole ”Radu
Beligan”;
c) Sărbătorile Iașului, octombrie;
f) Inaugurarea ”Pieței de Crăciun”
Evenimente ale Ateneului Tătărași în alte locații
Evenimente ale Ateneului Tătărași în aer liber
spaţiile nou inaugurate: Terasa Ateneu şi Grădina de
Vară
Evenimente în parteneriat

Numărul
evenimentelor
10 premiere și
26 de reprezentații
71 spectacole;
6
11 expoziții de artă
27 proiecții de film
4 concursuri
10 cursuri
12 proiecte
9 conferinţe
8 proiecte

5 evenimente
23 de evenimente cu
spectatori plătitori
23 de evenimente
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EVENIMENTE FINANȚATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI
Eveniment
Muzică
în
palatele
României
GRIGORE VIERU – in
memoriam - 7 ani de la
trecerea în eternitate
Invest in Iasi – IT&C
leveraging
growth
industries
capabilities
2016
Campania Oamenii
Timpului
Regiune Nord-Est a
României, Chişinău,
Cernăuţi şi diaspora, ed. a
III-a,
martie – decembrie 2016
Festivalului
Studenţilor
Ieşeni FESTUDIS
Conferinţa Naţionale a
Mişcării Consumatoriste
din România
al XXXVI-lea Congres al
ASPFL
Fii fotograf de Iași

ONG/Instituție organizatoare
Asociaţia Cultural Sportivă „Pro
Valores”,
Asociaţia Culturală Feed Back

Perioada
18 – 19 august 2016

8.614 lei

12 februarie 2016

4.976 lei

Asociaţia pentru Promovarea
Economiei Cunoaşterii (APEC)

20 mai 2016

1.300 lei

Asociaţia
(ART)

Revista

TIMPUL

Casa de Cultură a Studenţilor
din Iaşi (CCS),
Asociaţia
pentru
Apărarea
Drepturilor
şi
Intereselor
Consumatorilor (AP-CONS), ed
2
Asociaţia Filosofică de Limbă
Franceză din România (AFLFR)
Asociația Foto Iași

Suma

martie – decembrie
2016

297.000 lei

18-24 aprilie 2016

20.000 lei

19 mai 2016

5.000 lei

19 mai 2016

30.550 lei

Octombrie-decembrie
2016
10 noiembrie – 20
decembrie 2016
13 – 17 septembrie
2016

10.000 lei

Asociaţia
pentru
Apărarea
Drepturilor
şi
Intereselor
Consumatorilor (AP-CONS)
Institutul Teologic RomanoCatolic ”Sfântul Iosif”,

27 octombire

2.500 lei

11 – 12 noiembrie 2016

3.560 lei

Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi

10 –
2016

10.000 lei

Campania “Împreună în
lumea Mea şi-a Ta”
Festivalul
Naţional
Concurs de Interpretare a
Cântecului
Popular
„Angela Moldovan”
Conferinţa Internaţională a
Mişcării Consumatoriste
din România, ediţia a III-a
Cetatea
lăuntrică
şi
cetăţile exterioare” – masă
rotundă şi concert de
muzică sacră
Conferinţa Internaţionale
„Dezvoltare internaţională
şi democratizare”, ed. a
IV-a
65 de ani de la primul
spectacol de operă Tosca

Fundaţia Star of Hope România

Opera Națională Română Iaşi

13 noiembrie 2016

16.300 lei

TVR Iași: proiect
transfrontalier IașiChișinău-Cernăuți
Întâlnirea rețelei
educaționale europene
EcoMedia
Noaptea Albă a Galeriilor

Asociația Iubire și Încredere și
TVR Iași

3-27 noiembrie 2016

100.000 lei

Universitatea ”Alexandru Ioan
Cuza”

28 noiembrie
decembrie 2016

Asociația Alt Iași

Mai-spetembrie 2016

Asociaţia “Doina Iaşului”

11

decembrie

–

2

20.000 lei
15.000 lei

3.000 lei

10.800 lei
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ANEXA 1
Programul FIE 2016 și descrierea evenimentelor din calendar
Eveniment

Perioada

Partener/Coorganizator

Contributie
Consiliul
Local (LEI)
20.000

1

Concurs National
Transcurricular
„Ionel
Teodoreanu”

12 – 15
mai 2016

Inspectoratul
Scolar
Judetean

2

Festival
International de
poezie „Grigore
Vieru”

17 – 18
mai 2016
(Iasi)
19 – 20
mai 2016
(Chisinau)

Asociatia
Culturala
FEEDBACK,
Ateneul
Tatarasi,
Casa de
Cultura
„Mihai
Ursachi”

40.564

3

Dezbaterea
„Abandonul
scolar: De la
Constientizare la
Solutii
administrative”

17 mai
2016

Fundatia
Solidaritate si
Speranta

0

4

Colocviu National
Studentesc „Mihai
Eminescu”

18-20 mai
2016

4.000 lei

5

Manifestarile
cultural-artistice
ale UAGE

12 mai
2016 – 10
iunie
2016

Facultatea
de Litere din
cadrul
Universității
”Alexandru
Ioan Cuza”
Universitatea
de Arte
„George
Enescu” Iasi

6

Universitatea
Tehnica „Gh.
Asachi” Iasi

12-28 mai
2016

9.000

0

Indicatori
- 200 de elevi din țară
- 60 profesori din țară
- 80 de profesori din țară
- 10 persoane (elevi și profesori) din
Republica Moldova
- 92 de premii și mențiuni
- simpozioane, colocvii și lansări de carte
la Liceul ”Garabet Ibrăileanu”, Biblioteca
Județeană ”Gh. Asachi” și la Muzeul Unirii
- 1 spectacol de muzică și poezie în aer
liber (Arena Palatului Copiilor)
- 1 spectacolde muzică și poezie la
Ateneul Tătărași intitulat ”Scrisoare din
Basarabia” (Cătălin Josan, grupul
”Bravissimo” și Corul Liceului Prometeu
din Rep. Moldova, recital soprana Aurora
Pala din Italia, recital poetic susținut de
poeții invitați)
- invitați ai festivalului: aproximativ 40 de
persoane din țară, din Basarabia și din
Italia
- 1 conferință în Sala ”Vasile Pogor” a
Palatului Roznovanu
- aprox. 70 de participanți din partea
universităților, Academiei Române, ISJ
Iași, Primăriei Iași, ONG-urilor ieșene,
Colegiului Național ai Asistenților Sociali,
europarlamentarul Victor Negrescu,
deputatul Petru Movilă
- 100 de participanți la deschidere
- 59 studenți participanți de la universități
din țară și din Basarabia
- 10 studenți din Iași
- 20 de profesori din țară și din Basarabia
9 expozitii,
2 spectacole (opera + teatru)
Lansari de carte,
Workshopuri,
Concerte muzica de camera
- Școala internațională de vară, organizată
în colaborare cu Universitatea a Coruna,
Spania – a doua ediție
- Evenimente sportive ale studenților
- a VIII-a ediție a Manifestării Naționale
„Zilele Educației Mecatronice”, organizată
de Facultatea de Mecanică
- EUROINVENT 2016, organizat de
TUIAȘI în colaborare cu Universitatea “Al.
I.Cuza” din Iași
- Workshop „Dezvoltarea dimensiunii
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sociale în universități”
- Conferința Internațională „Discurs și
Interacțiune Comunicativă” (“Discourse
and Communicative Interaction”)
Activitati: Street ball, Sah, badminton,
tenis de masa, rugby, inot, volei, popice,
- aproximativ 900 participanti la toate
competițiile
- proiect de proiecție și mapping artistic în
Pasajul Piața Unirii, happening-uri
- participare estimată 2.600 persoane
- aproximativ 10.000 accesări în massmedia și social-media

7

Manifestari
sportiv-educative
FIE SPORT 2016

13 – 29
mai 2016

Fundatia
Sportului
Iesean

8

Proiect
Multimedia de
interventie
artistica in spatiile
publice –
Mapping Pasaj
Piata Unirii
Piata Unirii –
Piata Artelor

03 – 08
iunie
2016

Asociatia
Culturala
Vector

25.000

20 – 31
mai 2016

Uniunea
Artiștilor
Plastici din
Romania –
filiala Iasi

20.000

Simpozionul
National
„Patrimoniul
cultural al Iasului.
Evidenta,
protejare si
valorificare”
Festival de Arta si
Zbor Hangariada

20 – 21
mai 2016

Societatea
Culturala
RomanoGermana
Iasi,
Academia
Romana Iasi
Asociația
Zbor
Alternativ
Moldova

4.305

50.000

3 concerte,
1 spectacol teatru neconventional,
1 spectacol aviatic,
Salturi cu parasuta,
Street Art,

12

Rock’n’Iasi Open
Air, editia a X-a

20-22 mai
2016

40.000 –
PMI
18.075 –
CCS
10.000 –
CJ

18 trupe,
3 zile de concerte,
aproximativ 4100 spectatori

13

Raliul cultural al
Iasului

27 – 28
mai 2016

30.000

53 de echipaje prezente,
Traseul ....

14

FotoPunct –
proiect de
interventie in
spatiul public
pentru
popularizarea
fotografiei artistce

03 – 17
iunie
2016

30.000

Aprox. 3000 participanti pe parcursul a 15
zile,
O expozitie de fotografie contemporana.
Printuri foto pe vinyl.

15

Expozitie de arta
„Next Gen” si

30 mai –
03 iunie și

Asociația
Culturala
Moldavia,
Casa de
Cultura a
Studenților,
Centrul
Cultural
German
Asociația
Sportiva „XS
Motorsport”
Iasi
Asociatia
Centrul de
Fotografie
Contempora
na, Casa de
Cultura
„Mihai
Ursachi” Iasi
Asociatia
IART

7.652,32

2 expozitii de arte vizuale

9

10

11

20-22 mai
2016

- 2 expoziții: ”Simeza ieșeană” și expoziția
de final a taberei de creație
- tabăra de creație (work-shop-uri și
demonstrații) susținute de 31
de artiști (membri UAP și studenți), Simeza ieșeană: 40 de expozanți,
expoziția a fost deschisă și pe parcursul
Nopții Muzeelor
- cca. 100 de vizitatori pe zi
30 experti invitati (domeniul protejarii
patrimoniului)
23 de comunicari in domeniu pe parcursul
a doua zile
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„Gala Maestrilor”

16

17

18

Simpozionul
„Educatie Prin
SAH”
Parada
Fanfarelor cu
tramvaiul de
epoca
Prosper Center+
Productie
culturala in spatiul
public

06 – 10
iunie
2016
24 – 25
mai 2016
21, 22,
28, 29
mai
5, 6 iunie
22 – 29
mai 2016

Asociatia
Judeteana
de SAH Iasi
Fanfara de la
Chetriș

32.000

Asociatia
Tranzit.ro

7.000

Fundatia
Culturala
„Poezia”

210.000

6.700

19

Festivalul
International
„Poezia la Iasi”

22 – 29
mai 2016

20

Concert Cotabita
si invitatii

23 mai
2016

21

Sprin Jazz East
Series

23 mai
2016

Asociatia
Compania
FAPT

70.000

22

Intalnirile Franco
– Romane din
domeniul
Turismului

23 mai
2016

Institutul
Cultural
Francez

0

23

Gala
Extraordinara de
Opera
Concert Jazz Al
Di Meola

29 mai
2016

Opera
Națională
Română Iași

84.671

25

Sectacol al
Orchestrei
Filarmonicii de
stat Moldova Iasi,

26 mai
2016

Filarmonica
de Stat
Moldova Iași

33.994

26

Marsul
Absolventilor și
concert pe

27 mai
2016

Universitățile
ieșene,
Mitropolia

24

25 mai
2016

Competitie simultana de sah, 80 de
participanti,
Invitat special al FIE Anatoli Karpov
- concert în tramvaiul de epocă susținut
de Fanfara de la Chetriș, pe traseul Rond
Agronomie-Tg. Cucu și retur
O expozitie, o proiectie de film, aprox 250
vizitatori/zi
6 tururi ale locurilor din iasi unde au avut
loc manifestari ale artei contemporane,
grupuri de 10 persoane,
Harta artei contemporane din Iasi – 300
participanti,
74 poeti din Romania, 37 poeti din alte 13
tari, 6 recitaluri extraordinare, 2 conferinte,
Recitaluri de poezii in scoli, cartiere si
biserici.
- 1 concert pe scena din fața Palatului
Culturii Iași, susținut de Gabriel Cotabiță
alături de orchestră filarmonică
- 493 participanti,
- 7 artisti care au concertat în Sala
Gaudeamus a Casei de Cultură a
Studenților: Ilhan Ersahin'Istanbul
Sessions (Suedia/Turcia) și Sebastian
Spanache Trio România,
- 18 persoane in staff de organizare
- 1 conferință la Sala Henri Coandă de la
Palatul Culturii
- 60 participanți din România și din Franța
experți în turism, profesori și studenți,
operatori economici în domeniu
- teme abordate: turismul de nișă,
formarea lingvistică a angajaților din
sector, identificarea de abordări novatoare
în turism, modele de bună practică din
ambele țări
1 concert pe scena amplasată în Piața
Palatului Culturii, prezență estimată de
aprox. 5.000 persoane
- 1 concert pe scena din fața Palatului
Culturii
- aproximativ 2.000 de participanți
- 1 concert extraordinar susținut de
Filarmonica Moldova în Palas Atrium,
alături de orchestra din Iași performând
soprana Elena Moșuc (cetățean de
onoare al orașului) și tânăra violonistă
Mălina Ciobanu
- aprox. 500 participanți în mod constant,
la care se adaugă participanți pe perioade
limitate de timp
- 1 concert susținut de 3 artisti (Delia,
Mihail Sandu, și DJ Antoine), aproximativ
4.500 de participanți la marș, cca. 7.500
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27

stadionul ”Emil
ALexandrescu”
Festival
Multicultural
„Iasul Divers”

04 - 05
iunie
2016

28

Zilele Culture
Armene la Iasi –
Educatie prin arta
si toleranta

25 – 28
mai 2016

29

Festivalul
Diversitatii
Multiculturale

28 – 29
mai 2016

30

Un Tango pentru
Iasi

31

Moldovei și
Bucovinei
Asociatia
Dionysos

de participanți la concert
9.900

Cantece si dansuri traditionale
minoritatilor (greci, rusi, evrei, ucrainieni,
italieni, tigari, germani), aprox. 300
participanti
Un workshop, o conferinta, o expozitie de
costume traditionale armene, degustare
de produse armenesti, moment artistic
armenesc

Asociatia
Culturala
Semper
Artes,
Uniunea
Armenilor
Iasi
Asociatia
Iubire si
Incredere

10.000

27 – 29
mai 2016

Asociatia
Tango Iasi

4.986

Premiera piesei
de teatru
„Cafeneaua” de
Carlo Goldoni, in
regia Silviu
Purcarete
Harta Artistica a
Iasului (proiect de
interventie
artistica in spatiul
public) si Galeria
De Arta
Contemporana

30 mai
2016

Teatrul
National
„Vasile
Alecsandri”
Iasi

122.920

30 mai –
10 iunie
2016

Asociatia
Club
Rotaract Iasi,
Casa de
Cultura Mihai
Ursachi Iasi

29.000

- Realizarea de catre 14 studenti a unei
picturii murale compusa din 16 panouri
rezistente la intemperii ce urmeaza a fi
expuse in parcarea municipala de pe bld
Independentei,
- Un vernisaj de arta contemporana in
Sala Pasilor Pierduți

33

Primavara
Magistrilor

3 iunie
2016

TVR Iasi

9.759

34

Declaratie de
Drag – concept
de Adrian
Paduraru

10 iunie
2016

Asociatia
AED
LUDENS

12.662

- 150 de participanți (persoanlități ieșene,
studenți, reprezentanți aui societății civile
și ai administrației, mass-media)
- 1 expoziție în Sala Pașilor Pierduți
- 57 de personalități ieșene omagiate, din
lumea artelor, a literaturii, a mediului
academic, din domeniul medical și din
mass-media
- un work-show de 2 ore susținut de
artistul Adrian Păduraru în Sala
Gaudeamus a Casei de Cultură a
Studenților Iași
- aproximativ 200 de participanți

32

25.000

150 de artisti reprezentanti ai minoritatilor
etnice din Romania si Rep. Moldova,
2 seri de spectacole multiculturale de
muzica si dans. 7 ansambluri participante
O lectie de dans si Milonga la Palatul
Roznovanu,
Flash Mob in Piata Unirii, (aprox, 130
persoane)
Un weekend de lectii gratuite de tango la
Sala Studio Tango Feliz (3 lectii deschise,
15 artisti, dansatori si muzicieni. Aprox
250 participanti)
Aproximativ 700 de participanți la
premiera națională din Sala Mare a
Teatrului Național, în prezența regizorului
Silviu Purcărete

119

Concertele de pe scena din fața Palatului Culturii (exceptând concertul susținut de
Opera Română Iași) și cel de pe stadionul ”Emil Alexandrescu” au însumat cheltuieli în
valoare totală de 740.152 lei. La aceste sume se adaugă cheltuieli cu logistică în valoare de
60.188,2 lei.
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Cuvânt de încheiere
Credem că în 2016 atât funcționarea administrației publice locale, cât și percepția
publică față de aceasta au început să se schimbe în bine. Informațiile prezentate în acest
raport reprezintă doar un rezumat al activității Primăriei Municipiului Iași, dar care
surprinde principalele proiecte și direcții în care ne-am canalizat eforturile.
Noi știm că Iașul nostru merită și poate mai mult, dar mai știm și că ne aflăm pe
drumul cel bun, care urmează aceleași principii ale transparenței, prosperității și bunei
guvernări locale. Avem toate premisele ca, după adoptarea bugetului local pe 2017,
activitatea administrativă să continue cu proiecte mai ambițioase și de impact major asupra
comunității noastre, pe care sperăm să le realizăm cu eficiență, iar dumneavoastră, cetățenii
Iașului, să le apreciați așa cum merită.
Împreună - noi, administrația locală, și dumneavoastră, ieșenii - putem duce toate
aceste frumoase proiecte la bun sfârșit!
Vă mulțumim pentru încredere!
Mihai Chirica
Primarul Municipiului Iași
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