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Mesajul primarului interimar al Municipiului Iași
Anul 2015 a reprezentat momentul unui nou început pentru orașul nostru! Încă din
primăvara anului trecut, administrația locală a început să funcționeze altfel: mai transparent,
mai eficient, deschizându-și larg porțile către comunitate!
Să recunoaștem: anul 2015 a fost unul foarte greu. A trebuit să schimbăm rapid tot ce
mergea foarte rău, să recuperăm întârzieri masive în mai toate proiectele Iașului și, mai ales,
să recâștigăm încrederea ieșenilor într-o administrație obligată să iasă din starea de
amorțeală care o cuprinsese. Nu am câștigat toate bătăliile, dar am dovedit că știm să
luptăm pentru Iași!
Toate reușitele noastre, fie că vorbim de finalizarea Pasarelei Octav Băncilă, de
modernizarea Pasajului din Piața Unirii, de reabilitarea străzii Lăpușneanu și a Pieței Unirii,
de recondiționarea rețelei liniilor de tramvai, de refacerea unor clădiri istorice etc. ne-au
arătat că un proiect dus la capăt are puterea de a transforma radical Iașul! Fiecare realizare
ne-a făcut să fim mândri că suntem ieșeni!
Toate dezbaterile pe care le-am organizat în ultimul an, pentru a vorbi despre viitorul
orașului nostru, ne-au învățat, de asemenea, un lucru esențial: comunitatea locală este
alături de noi, dar nu mai vrea să fie tratată de sus, cu aroganță; dimpotrivă, dorește să se
implice în viața cetății, pe picior de egalitate.
Marele adevăr, care trebuie subliniat necontenit, este că anul 2015 ne-a demonstrat
cât de puternică poate fi o echipă unită și cât de importantă poate deveni o viziune în care
crezi cu tărie. De aceea, vreau să mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de
proiectele Iașului, de comunitate, de administrația locală.
Ne așteaptă însă un nou an dificil. Vom avea alegeri locale și parlamentare. Vom fi atacați de
adversari și - poate - vom fi dezamăgiți de unii prieteni. Va trebui să răspundem prin fapte.
De aceea, acest nou mod de a face administrație - mai inteligent, mai dinamic, mai deschis,
va reprezenta baza unui contract ferm pe care-l vom propune comunității ieșene.
Un nou început înseamnă întotdeauna o nouă speranță!
Fie ca anul 2016 să-l petrecem printre ieșeni, muncind împreună pentru orașul nostru!
Mihai Chirica
Primar interimar al Municipiului Iași

mihai.chirica@primaria-iasi.ro

tel. +40-232-218.188

fax +40-232-212.000
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CAPITOLUL 1
Experiență, Transparență şi Excelență în Administraţie
Introducere
O administrație publică transparentă, eficientă și profesionistă nu poate exista
în afara respectului față de cetățean, față de probelmele lui, față de dorința fiecărui
membru al comunității pentru ca Iașul să devină un model administrativ de succes,
modern, intransigent față de cei care încalcă legea, incoruptibil şi perfect adaptat
realităților noii arhitecturi internaționale şi provocărilor ei.
În contextul negocierilor cu Comisia Europeană pe tema Acordului de
Parteneriat ce va sta la baza finanţărilor nerambursabile din fonduri structurale pentru
perioada 2014-2020, există o preocupare legitimă, atât la nivelul Guvernului
României, cât şi la nivelul Comisiei Europene, cu privire la modernizarea
administraţiei publice şi la crearea capacităţii necesare ca aceasta să-şi
îndeplinească în mod eficient rolul de facilitator al dezvoltării socio-economice a
României.
Analiza cauzelor structurale care au dus la existenţa unei capacităţi
administrative reduse şi-a propus să aprofundeze acest subiect şi să indice care sunt
acele probleme de fond care determină un efect limitat al iniţiativelor de reformă
introduse şi care trebuie luate în calcul în momentul dezvoltării orientărilor strategice
pentru viitor.
Atunci când vorbim despre imaginea instituţiilor publice, pornim de la premise nu
tocmai favorabile.
Autoritatile administraţiei publice sunt deseori percepute predominant negativ
de către publicul larg. Conform unor studii, acest comportament este asociat frecvent
cu manipulare, defăimare, subversivitate, moduri nelegitime de folosire a puterii, lipsă
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de etică, comportament imoral şi corupţie. Este dificil ca instituţiile publice să se lupte
cu astfel de preconcepţii.
Tocmai de aceea procesul de eficientizare a activităţii administrative trebuie să
vină în întâmpinarea membrilor societăţii, iar Primăria, parte a aparatului
administrativ, trebuie să devină, cu adevărat, o oglindă a realităţilor sociale şi un
vector de comunicare eficient şi asumat în raport cu necesităţile de dezvoltare ale
zonei pe care o reprezintă şi cu aspiraţiile cetăţenilor în numele cărora aparatul
administrativ ia decizii cu impact pentru viitorul comunităţii.
Implementarea unui management performant în administraţia publică
reprezintă o condiţie esenţială pentru derularea reformelor actuale şi viitoare, fiind
necesară abordarea coerentă şi coordonată a aspectelor referitoare la procesul
decizional, resursele umane, tehnologia informaţiei, procesele interne, asigurarea
calităţii, cercetarea şi inovarea ca premise ale dezvoltării viitoare.
Operaţionalizarea unui mecanism de implementare a priorităţilor administraţiei
publice locale, cu scopul de a obţine rezultate imediate în legătură cu anumite politici
relevante pentru cetăţeni, consolidarea planificării strategice şi îmbunătăţirea
procesului de evaluare a impactului reglementărilor, a procesului de consultare
publică, inclusiv prin creşterea capacităţii principalilor parteneri ai administraţiei
publice (ONG-uri şi mediu academic de profil, structurile asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale, alţi parteneri sociali relevanţi – sindicate, patronate etc.)
concomitent cu sistematizarea şi simplificarea procesului de aplicare a procedurilor
administrative sunt de natură să determine creşterea coerenţei, eficienţei,
predictibilităţii şi transparenţei procesului decizional în administraţia publică. Toate
aceste măsuri răspund principalelor cauze structurale şi se reflectă în politici publice
şi reglementări coerente şi fundamentate, adoptate în cadrul unui proces transparent
şi participativ şi o cheltuire mai eficientă a fondurilor publice.
Totodată, având în vedere faptul că un management performant urmăreşte nu
doar gestionarea unei situaţii actuale, ci şi anticiparea situaţiilor viitoare, urmărirea
tendinţelor în domeniu şi chiar crearea de tendinţe noi, o importanţă deosebită
trebuie acordată managementului, promovării şi utilizării de bune practici în
administraţia publică.
Primăria Municipiului Iaşi a demarat un proces de reformare a serviciilor
existente în cadrul aparatului său de specialitate şi al instituţiilor subordonate, de
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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înfiinţare de noi servicii în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi în vederea eficientizării
activităţii şi a deschiderii acestora către problemele reale ale cetăţenilor, creării unor
parteneriate durabile în ţară şi în străinătate şi sporirii gradului de transparenţă atât a
activităţii serviciilor din carul Primăriei Iaşi, cât şi a cheltuielilor alocate din bugetul
local.
De la inceputul lunii august 2015, Primăria Municipiului Iaşi a luat măsura
transparentizării activităţii din cadrul instituţiei. Astfel, pentru a aduce o doză mai
mare de transparenţă, licitaţiile publice derulate de municipalitate au fost postate pe
publicaţiile locale şi pe site-ul Primăriei Iaşi.
Orice achiziţie directă sau indirectă, indiferent de sumă, cum ar fi cele de
peste 5.000 de euro de pe SEAP, dar şi mai mici de această sumă, vor fi postate pe
site-ul Primăriei, pentru a permite o cât mai largă participare a celor care sunt direct
interesaţi şi o cât mai mare vizibilitate pentru cei care vor să ştie despre aceste
lucruri. În acest mod, comunitatea va afla despre valoarea oricărui produs, serviciu
sau lucrare care se achiziţionează din banii ieşenilor. Până la sfărşitul anului 2015, sau transmis 43 de notificări la cumpărări directe de peste 5.000 euro.
A doua jumătate a anului 2015 a fost marcat de creşterea implicării
mecanismelor instituţionale de control ale Primăriei Municipiului Iaşi, în scopul
menţinerii, respectării şi implementării legislaţiei şi asigurării ordinii şi siguranţei
cetăţenilor.
Activitatea Corpului de Control al Primarului Municipiului Iaşi, a Serviciului
Asociaţii de Proprietari şi a Poliţiei Locale a fost reorganizată şi eficientizată pentru a
răspunde cu promptitudine şi profesionalism solicitărilor şi pentru a alinia Iaşul la
oraşele cu un nivel ridicat de siguranţă şi calitate a vieţii perfect adaptat noilor
provocări ale arhitecturii politice şi strategice naţionale, europene şi internaţionale.
Oraş situat la graniţa de est a Uniunii Europene, cu o poziţie geo-strategică
importantă în proximitatea R. Moldova şi a Ucrainei, Iaşul trebuie să îşi dezvolte
statutul de oraş multicultural de referinţă, de mediu economic, universitar, cultural şi
spiritual de referinţă.
Începând din acest an, raportul primarului municipiului Iaşi propune ca parte
din raport Pagina ieşenilor, din dorinţa de a integra în proiectele instituţiei propunerile
ieşenilor, atât cei care locuiesc în Iaşi, cât şi cei care sunt membri ai diasporei, din
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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dorinţa de a vă afla propunerile, sugestiile de îmbunătăţire a activităţii administrative,
de a genera împreună proiecte de valoare pentru Iaşi, cu impact pozitiv asupra
întregii comunităţi.
Relaţia cu organizaţiile neguvernamentale, cu mediul de afaceri, cu
reprezentanţii mass-media, cu mediul academic, cu investitorii străini, cu mediile
culturale, cu cetăţenii Iaşului a fost marcată de ideea de deschidere a instituţiei
pentru domeniile de referinţă ale Iaşului, pentru ca o administraţie eficientă,
transparentă şi intransigentă la orice fapte menite să aducă atingere onoarei şi
respectului pentru instituţia Primăriei Municipiului Iaşi se poate realiza numai prin
dialog şi cu o activitate susţinută de promovare a Iaşului care să aducă diferenţa pe
care noi toţi o aşteptăm şi o dorim la Iaşi.
Dialog si transparenţă decizională, consultări publice. Activitatea
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni şi a Centrelor de Cartier ale Primăriei
Municipiului Iaşi
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni asigură relaţia directă cu cetăţeanul
datorită specificului activităţilor desfăşurate, monitorizând prezentarea corectă şi
deschisă a instituţiei, şi, totodată, urmărind îmbunătăţirea colaborării tuturor
direcţiilor, serviciilor şi regiilor, în vederea asigurării unui serviciu public de calitate.
Prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni se desfăşoară activitatea de
registratură (înregistrarea şi eliberarea documentelor) atât prin Registratura Generală
cât şi prin Registratura Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, relaţii cu
publicul, curierat intern şi extern, se asigură accesul liber la informaţiile de interes
public, corespondenţa poştală, organizarea audientelor la Primar, Viceprimari si la
Secretarul Consiliului Local, precum şi coordonarea activităţilor şi acţiunilor de
aplicare a principiilor transparenţei decizionale şi a democraţiei participative locale.
Prin cele cinci Centre de Cartier se asigură implicarea municipalităţii în viaţa
comunităţii, în derularea activităţii de încasare a taxelor şi impozitelor locale şi în
desfăşurarea unor alte activităţi în folosul comunităţilor zonale.
În cursul anului 2015 s-a înregistrat o mai bună monitorizare şi gestionare a
aplicării prevederilor legale privind regimul petiţiilor, scurtându-se timpul de emitere a
documentelor administrative şi de rezolvare a solicitărilor cetăţenilor. De asemenea,
s-a îmbunătăţit calitatea serviciilor de informare şi asistare a cetăţenilor, întocmindumihai.chirica@primaria-iasi.ro
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se şi distribuindu-se gratuit pliante informative şi formulare tipizate, care scurtează
semnificativ timpul petrecut de cetăţean la ghişeu. În acelaşi sens, s-a facut o mai
bună popularizare Centrelor de Cartier, astfel încât cetăţenii Iaşului s-au adresat în
mai mare masură „Primăriilor de Cartier”, evitând deplasarea din zonele de reşedinţă
la sediul central al instituţiei. O altă caracteristică o reprezintă sporirea numărului de
solicitări adresate prin e-mail şi utilizarea mai frecventă a informaţiilor publicate pe
site-ul Municipiului Iaşi.
Relaţii cu publicul
S-au oferit informaţii unui număr de aproximativ 72000 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 verificare 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 1100 de apeluri preluate în anul 2015, asigurându-se permanenţa acestui
serviciu oferit cetăţenilor, apelurile fiind înregistrate şi preluate prin robotul telefonic
pentru rezolvare în următoarea zi.
A fost acordată asistenţă şi au fost distribuite materiale informative cetăţenilor
în rezolvarea problemelor privind serviciile oferite de instituţie, circa 24000 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 numar de 3351 de cetăţeni.
Activitatea de registratură
Prin Registratura Generală au fost înregistrate un număr de 124.107 de
documente. Astfel, au fost solicitate / emise 1752 autorizaţii de construire, 1148
autorizaţii de funcţionare, 4122 de avize, 4242 de certificate de urbanism, 31392
adeverinţe, adrese, citaţii, comunicări, referate, 5212 vize, prelungiri autorizatii,
15058 solicitari diverse, 61181 alte înregistrări interne şi externe. Graficul de mai jos
prezintă situaţia comparativă a numărului de documente înregistrate în ultimii doi ani.
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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Prin Registratura Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale s-au
eliberat 38501 Certificate Atestare Fiscală şi s-au întocmit 5454 borderouri pentru
Procesele Verbale de sancţionare a contravenţiilor.
Asigurarea corespondenţei poştale
Comunicarea municipalităţii cu cetăţenii se face şi prin intermediul
corespondenţei poştale, astfel că în anul 2015 s-au efectuat 408 409 trimiteri poştale,
activitate în valoare de 699 343,68 lei.
Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public
Primăria Municipiului Iaşi asigură liberul acces la informaţiile de interes public,
garantat de Constituţia României şi prin documentele internaţionale ratificate de
statul român, aplicând prevederile Legii 544/2001, prin intermediul Centrului de
Informaţii pentru Cetăţeni.
Astfel, în anul 2015, s-a răspuns în proporţie de 100% la cererile de informaţii
de interes public (185 solicitări scrise, conform Legii 544/2001); dintre acestea, 124
au fost solicitate de persoane juridice (inclusiv organizaţii nonguvernamentale), 51
solicitări ale mass-media şi 61 de persoane fizice.
Solicitările de informatii de interes public s-au referit la: utilizarea banilor
publici, modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice, acte normative,
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reglementări, activitatea liderilor instituţiei. Faţă de anul 2014, situaţia este
reprezentată în graficul de mai jos.

Organizarea audienţelor la conducerea institutiei
Principala activitate a Compartimentului de Audienţe din cadrul Centrului de
Informaţii pentru Cetăţeni constă în asigurarea audienţelor la la primar, viceprimari şi
secretarul Consiliului Local.
Astfel, în anul 2015, au fost înregistrate 571 de solicitări pentru audienţă, cu
146 mai mult faţă de anul precedent, astfel: 278 înscrieri pentru primar, 254 înscrieri
pentru viceprimari şi 39 înscrieri pentru secretar.
Audienţele au vizat diverse probleme, cele mai frecvente fiind legate de
urbanism, cadastru, asociaţii de proprietari si probleme edilitar-gospodăreşti, solicitări
privind fondul locativ (atribuiri, evacuări, schimburi de locuinţe), administrare spaţii
apartinând municipalităţii, concesionări teren, probleme de salubritate, asistenţă
socială.
Asigurarea transparenţei procesului decizional
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 republicată, privind transparenţa
decizională în administraţia publică se urmaresc urmatoarele obiective:
-

sporirea gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de

cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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-

implicarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor

administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
-

sporirea gradului de transparenţă la nivelul administraţiei publice.

Municipiul Iaşi, în spiritul şi litera acestei legi, a asigurat realizarea acestor
obiective prin:


aducerea la cunostinţa cetăţenilor a proiectelor de hotărâre: în anul 2015 s-au

iniţiat si publicat 214 proiecte de hotărare 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 consultărilor publice;



organizarea barometrului opiniei publice
Consiliul Local s-a reunit în 25 şedinţe publice (12 ordinare si 13

extraordinare) şi a adoptat un număr de 440 de hotărâri - din care 214 cu caracter
normativ, 105 nominale sau care privesc grupuri restrânse, 61 interne şi 60 de
modificări şi completări ale unor hotărâri în vigoare. Pentru aducerea la cunoştinţa
cetăţenilor s-au făcut publice: Ordinea de zi, Minuta şi Procesul-verbal al fiecărei
şedinţe a Consiliului Local Iaşi. Şedinţele Consiliului Local pot fi urmărite de către cei
interesaţi şi on-line, pe pagina de facebook a instituţiei.
În vederea sporirii transparenţei decizionale şi a informării cetăţenilor
interesaţi, pe site-ul www.primaria-iasi.ro s-au publicat şi alte informaţii de interes
public: organizarea licitaţiilor in vederea obţinerii unor locuri de parcare de reşedinţă,
rapoartele de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea
documentaţiei urbanistice; anunţuri privind obţinerea autorizaţiilor de mediu pentru
completarea documentaţiilor în vederea finanţării proiectelor elaborate; licitaţiile
organizate de instituţiile de învăţământ sau instituţiile culturale coordonate de
Consiliul Local Iaşi.
Consultări publice
În cursul anului 2015 s-au organizat 2 consultări publice, una privind
“Sărbătorile Iaşului” la care au participat 897 de respondenţi, cealaltă privind
replantarea teilor pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt.
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În perioada 25 august - 25 septembrie 2015 Primăria Municipiului Iaşi a
organizat, la iniţiativa grupului civic „Iaşul iubeşte teii” cea mai mare consultare
publică pentru replantarea teilor pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt.
La consultarea publică au votat 14.244 de ieşeni, iar 13.342 dintre aceştia sau declarat în favoarea replantării teilor, în timp ce doar 638 de ieşeni au girat
acţiunea de tăiere din 2013. Teii au fost replantaţi în luna noiembrie 2015, aşa cum
şi-au dorit majoritatea ieşenilor care au participat la consultarea publică.
Punct colectare

Voturi exprimate

DA

NU

Pietonal Ştefan cel Mare şi Sfânt

9066

8766

221

Tătăraşi

897

759

90

Copou

1495

1418

54

Alexandru cel Bun (2 pct.)

1242

1070

142

Nicolina

797

701

58

Frumoasa

328

273

27

Păcurari

419

360

41

Notă: 259 de voturi au fost nule/anulate/ abţineri
În luna august 2015, s-a reluat organizarea “Barometrului opiniei publice”, prin
care s-a urmărit măsurarea gradului de mulţumire/satisfacţie al cetăţenilor şi a parţilor
interesate privind desfăşurarea activităţii desfăşurate în cadrul C.I.C. şi a celor cinci
Centre de Cartier. Rezultatele obţinute sunt prezentate în continuare.
I.

Ce ne-am propus
Scopul consultărilor publice periodice este îmbunătăţirea managementului

administraţiei publice prin orientarea eforturilor municipalităţii către comunitate şi
cetăţean, prin implicarea acestuia în procesul decizional.
S-au distribuit spre completare un număr de 700 chestionare. Distribuirea
acestora s-a realizat prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni şi prin cele cinci
Centre de Cartier din Tataraşi, Nicolina, Alexandru cel Bun, Frumoasa şi Păcurari.
II.

Ce a rezultat
Măsurarea rezultatelor obţinute în cadrul consultării se poate realiza prin mai

multe metode.
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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Situaţia privind motivul pentru care cetăţenii s-au adresat Primăriei se prezintă astfel:
31,47%

obţinerea de informaţii;

29,03%

depunerea/ridicarea de documente;

39,5%

plata taxelor şi impozitelor.

Situatia privind modalitatea prin care cetăţenii obţin informaţii se prezintă astfel:
21,0%

telefon;

41,8%

direct la ghişeu;

14,6 %

pagina de internet;

13,8%

Curierul de Iaşi;

8,8%

mass-media

În ceea ce priveşte gradul de mulţumire privind serviciile oferite în cadrul
compartimentelor de relaţii cu publicul, respondenţii se clasifică astfel:
92,18%

DA

8.65%

NU

La întrebarea privind timpul de răspuns situaţia se prezintă astfel:
Aţi primit informaţia la timp?
92,51%

DA

8,65%

NU

La întrebarea privind modalitatea de obţinere a unei informaţii complete situaţia se
prezintă astfel:
A fost nevoie să reveniţi pentru a obţine mai multe informaţii ?
31,78%

DA

68,21%

NU

Situaţia privind comportamentul funcţionarului public se prezintă astfel:
Cum s-a comportat funcţionarul public ?
91,68%

Politicos/serviabil ;

1,16%

Nervos/irascibil ;

7,15%

Indiferent

Principalele propuneri de îmbunătăţire formulate de cetăţeni se prezintă astfel:
Ce credeţi că ar trebui să facă Primaria pentru ca informatiile de interes public
să ajungă mai repede la cetăţean?
-

58,74% diversificarea metodelor de informare (afişe, fluturaşi, internet);

mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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-

68,89% diseminarea informaţiei prin mass-media, centrele de cartier, Curierul

de Iaşi;
-

8,99% schimbarea atitudinii funcţionarului.

b) Evaluarea indicatorilor de realizare a obiectivelor:
Pentru o analiză calitativă am luat in calcul următoarele obiective:
1.

Conştientizarea utilităţii informaţiilor obţinute de la CIC şi Centrele de Cartier

pentru cunoaşterea serviciilor oferite de PMI
Se observă că standardul de 85% dintre respondenţi care au răspuns cel puţin
„MULŢUMIT” a fost depăşit, realizându-se un procent de 92,1%. Considerăm că
utilitatea Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni şi a Centrelor de Cartier pentru
cunoaşterea serviciilor oferite de PMI a fost conştientizată de majoritatea cetăţenilor,
aşadar acest obiectiv a fost atins într-o proporţie foarte bună.
2.

Formarea unui funcţionar public amabil şi competent
Se observă că standardul de 85% dintre respondenţi care au răspuns cel puţin

„INDIFERENT” a fost depăşit, realizându-se un procent de 98,83%. Considerăm că
atitudinea funcţionarilor publici faţă de cetăţeni s-a îmbunătăţit considerabil, în
consecinţă şi acest obiectiv a fost atins într-o proporţie foarte bună.
Analizând strict cantitativ (procentual) rezultatele campaniei de consultare a
opiniei publice privind activitatea Primăriei Municipiului Iaşi în trimestrul al III-lea al
anului 2015 s-a obţinut un semnal pozitiv din partea cetăţenilor privind eficientizarea
serviciilor de relaţii cu publicul, precum şi numeroase observaţii şi propuneri pentru o
mai bună relaţie instituţie publică - cetăţean.
Considerăm că pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor în percepţia cetăţenilor
este necesar să luam în calcul observaţiile şi propunerile cetăţenilor.
Cetăţenii Municipiului Iaşi au facut următoarele propuneri şi observaţii de
impact:
 Pagina de internet mai bine structurată, posibilitatea de a trimite
documente prin e-mail
 Posibilitatea verificării stadiului rezolvării cererilor on-line de pe
site-ul Primăriei
 Pagina «efectiv on-line» prin care să discute cu cetăţeanul (tip
facebook- personalizată)
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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 Să se respecte termenele de răspuns la cereri şi pentru
obţinerea actelor administrative
 Audienţe în cartiere.
Concluzii:
Conform celor constatate a fost apreciată pozitiv iniţiativa consultărilor publice
periodice.
Pentru a corecta disfuncţionalitaţile semnalate vom ţine cont de sugestiile,
observaţiile şi propunerile exprimate de cetăţeni.
Activităţi desfăşurate la centrele de cartier
Centrele de cartier din Alexandru, Păcurari, Nicolina, Frumoasa, Tătăraşi
asigură cetăţenilor toate mijloacele necesare pentru o relaţie eficientă şi directă cu
Primăria Municipiului Iaşi: ghişeu de relaţii cu publicul, ghişeu pentru taxele şi
impozitele locale, consultări şi dezbateri publice, audienţe publice.
Pe lângă desfăşurarea activităţilor curente precum încasarea taxelor şi
impozitelor locale, primirea şi eliberarea documentelor, audienţe, centrele de cartier
au devenit un liant de colaboarare între instituţia Primăriei şi societatea civilă. În anul
2015 s-au remarcat colaborările cu diferite ONG-uri pe teme de ecologie:
1.

Asociaţia “Mai Bine” din Iaşi, ONG cu peste şase ani de experienţă în

activităţi privind protecţia mediului, a montat, prin proiectul REDU, cutii de
colectare pentru hainele şi textilele vechi în toate centrele de cartier ale
municipiului Iaşi. Ieşenii au putut dona în aceste puncte articolele care nu le
mai sunt necesare, dar care sunt încă în stare bună contribuind astfel la
reducerea impactului asupra mediului şi la implementarea unor iniţiative bune
în comunitate. Proiectul are drept scop reducerea cantităţii de deşeuri prin
transformarea lor în produse cu impact pozitiv asupra comunităţii şi este
susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei. Privit iniţial cu
scepticism, acest proiect s-a bucurat încă de la început de implicarea
ieşenilor, arătându-şi pe deplin utilitatea.
2.

Asociaţia Rorec a organizat în luna octombrie 2015 proiectul „Recycling

Rocks!”. Acesta a fost un proiect creat împreună cu trupele Cargo si Domino,
prin care s-a dorit promovarea unui mesaj ecologic prin vocile unor artişti iubiţi
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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de public, într-o manieră incitantă şi modernă. În urma acestei campanii, la
centrele de cartier şi la punctul de colectare din Podul de Piatră s-au strâns
peste 15 tone de deşeuri electrice şi electronice.
3.

Asociaţia Centrul de Initiativă Civică Alexandru cel Bun a desfăşurat în

cadrul Centrului de Cartier Alexandru cel Bun în perioada vacanţei de vară a
elevilor din 2015 proiectul Scoala de vară- activităţi ludice specifice stadiului
de dezvoltare a beneficiarilor, copii cu vârste cuprinse între 4 – 16 ani.
Evenimente publice
În fiecare an, la centrele de cartier s-a organizat Săptămâna Europeană a
Democraţiei, eveniment desfăşurat sub egida Congresului Puterilor Locale şi
Regionale (CPLR) al Consiliului Europei. Tema principală a ediţiei din 2015 stabilită
la nivel european a fost “Living together in multicultural societies: respect, dialogue,
interaction”. Evenimentul organizat la centrul de cartier Alexandru cel Bun a fost
inlcus în cadrul proiectului Istoria minorităţilor – o abordare cultural-artistică a
diversităţii. Astfel, Centrul de Cartier Alexandru cel Bun a fost transformat începând
cu 1 octombrie în galerie de artă. Pe şevalete au fost expuse 22 de tablouri, realizate
în tabăra de creaţie de la Ciric de artişti plastici renumiţi (Felix Aftene, Constantin
Tofan, Marinela Botez, Adrian şi Rodica Crîşmaru etc). SEDL a cuprins şi două
evenimente educative. În prima zi, a susţinut o interesantă conferinţă domnul Cătălin
Botoşineanu, de la Arhivele Naţionale ale României din Iaşi, care a avut ca temă
“Şcolile minorităţilor din Iaşi în perioada interbelică”, cu accent pe unităţile de
învăţământ din zonă. A doua zi a avut loc workshop-ul “Trăind împreună în societăţi
multiculturale: respect, dialog, interacţiune”. Încadrându-se în această temă, despre
“Obiceiuri şi tradiţii ale etniei rome”, a vorbit Margareta Herţanu, preşedinta Asociaţiei
“Pro Roma”, partener al proiectului. În faţa a peste 50 de elevi şi cadre didactice de la
Liceul “Miron Costin”, printre care şi tineri de etnie romă, s-a discutat despre
convieţuirea şi comunicarea dintre romi şi populaţia majoritară a Iaşului.
În luna august 2015 la centrele de cartier Alexandru şi Frumoasa s-au
organizat întâlniri cu elevii ieşeni în care s-a discutat despre importanţa implicării
tinerilor în viaţa comunităţii. La aceste întâlniri a participat domnul Luca Ciubotaru,
Delegat de Tineret al României la Naţiunile Unite, momentan angajat al Guvernului
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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României, în cadrul Ministerului pentru Dialog Social. Elevii îşi doresc să fie din ce în
ce mai activi, să se implice în activităţi de voluntariat, iar evenimentele culturale în
aer liber par a fi cele preferate şi dorite în continuare: concerte, seri de film,
concursuri, jocuri educative, ateliere de creaţie. Entuziaşti, dornici să se implice, să
comunice şi să le fie ascultate dorinţele, elevii au venit şi cu propunerea de a înfiinţa
o “cafenea de idei” în care aceştia să facă schimb de experienţă şi să dezvolte
împreună proiecte inedite.
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii
Continuarea „Barometrului Opiniei Publice” şi extinderea utilizării acestuia
pentru consultarea cetăţenilor vis-a-vis de evoluţia calităţii serviciilor publice oferite
de Primăria Municipiului Iaşi (calitate infrastructură, transport public - management
trafic, spaţii verzi, salubrizare, mediu, urbanism şi dezvoltare urbană unitară,
transparenţă şi orientare către comunitate, etc.)
-

Organizarea de dezbateri/ consultări pe teme de interes public la initiativa

Primarului/Primăriei: buget local, taxe şi impozite locale, proiecte vitale la nivelul
municipiului nostru
-

Reorganizarea site-ului www.primaria-iasi.ro conform prevederilor legale în

vigoare şi pentru accesul mai rapid şi mai simplu al cetăţenilor la informaţiile
publicate pe site-ul menţionat: crearea unei secţiuni dedicate transparenţei
decizionale şi a uneia privind informaţiile de interes public, inclusiv publicarea
informaţiilor publice care se comunica din oficiu; secţiunille „ACTE NECESARE” şi
„FORMULARE TIPIZATE” să fie structurate pe direcţii şi servicii, pentru o mai simplă
accesare; secţiunea „ACTE DE INTERES PUBLIC” să fie structurată pe domenii:
BUGET şI SITUAŢII FINANCIARE; URBANISM; RAPOARTE; ANUNŢURI PUBLICE;
ORDINE DE ZI SEDINŢE CL.
Relaţia cu mass-media - transparenţă, interactivitate, comunicare directă
Mulţumesc reprezentanţilor mass-media pentru profesionalismul şi modul în
care au reflectat activitatea Primăriei Municipiului Iaşi, pentru implicarea în rezolvarea
unor situaţii de impact pentru comunitate, pentru efortul de a ne fi alături la
evenimentele organizate de administraţie, fie că a fost vorba de conferinţe de presă,
de numeroasele vizite în teren, de emisiuni şi interviuri, de evenimente publice şi de
sesizările zilnice din partea dumneavoastră.
mihai.chirica@primaria-iasi.ro

tel. +40-232-218.188

fax +40-232-212.000

16

Vă mulţumesc pentru aspectele critice la adresa activităţii instituţiei, care m-au
ajutat să remediez neajunsurile şi să lucrez la creionarea unor strategii de reformă
instituţională şi vă mulţumesc, în egală măsură, pentru cuvintele frumoase la adresa
Primăriei Municipiului Iaşi şi a funcţionarilor care, cu resurse limitate, depun eforturi
continue pentru ca dumneavoastră să trăiţi şi să vă desfăşuraţi activitatea într-un
oraş modern, dinamic, în continuă expansiune şi dorinţă de transformare şi progres.
Iaşul este, înainte de toate, al nostru, al tuturor ieşenilor, şi numai împreună
putem face, în fiecare zi, diferenţa. Vă asigur că voi continua să lucrez alături de
dumneavoastră pentru creşterea vizibilităţii oraşului nostru la nivel naţional şi
internaţional şi pentru reflectarea obiectivă a eforturilor întregii comunităţi în
creionarea unui brand puternic al Iaşului între oraşele de referinţă ale României.
În anul 2015, am continuat politica de deschidere a Primăriei către cetăţenii
Iaşului. De aceea, am urmărit menţinerea unei relaţii corecte şi susţinute cu massmedia şi, totodată, am pus accent pe folosirea propriilor instrumente de comunicare.
Numărul conferinţelor şi declaraţiilor de presă a crescut în cea de-a doua
jumătate a anului 2015, ajungând la peste 70 pe tot parcursul anului. În aceeaşi
ordine de idei, cele circa 150 de comunicate de presă emise de municipalitate au
constituit o modalitate constantă şi eficientă de relaţionare cu presa.
Colaborarea corectă cu mass-media s-a concretizat şi prin participarea
reprezentanţilor Primăriei, ai direcţiilor şi societăţilor comerciale subordonate la
aproximativ 120 de emisiuni în direct difuzate de posturile TV şi radio locale şi
naţionale. Aceste emisiuni au avut nu doar scopul informării nemijlocite, ci au
constituit şi o modalitate de a dialoga în direct cu cetăţenii.
În ceea ce priveşte mijloacele proprii de comunicare ale Primăriei, am pus
accent pe actualizarea permanentă a site-urilor www.primaria-iasi.ro, www.curieruliasi.ro, www.prioritatepentruiasi.ro, precum şi a paginilor de Facebook ale Primăriei şi
buletinului informativ Curierul de Iaşi. De menţionat că pagina de Facebook a
Primăriei a ajuns, la finalul anului 2015, la peste 13.000 de fani „naturali” şi la un
impact mediu săptămânal de circa 70.000 de persoane. Un impact considerabil au
avut şi paginile de Facebook dedicate unor evenimente periodice, precum Festivalul
Internaţional al Educaţiei şi Sărbătorile Iaşului.
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De asemenea, toate şedinţele Consiliului Local Iaşi, conferinţele de presă
susţinute de conducerea instituţiei, dar şi alte evenimente publice din anul 2015 au
fost transmise online, la calitate full HD, pe canalul Youtube al Primăriei Municipiului
Iaşi, municipalitatea ieşeană fiind prima din ţară care oferă o astfel de facilitate de
comunicare cu cetăţenii.
Achiziţii publice 2015
Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2015 au fost legate de:
 demararea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice, în baza
legislaţiei în vigoare cu privire la achiziţiile publice, care au fost menţionate în
PAAP şi pentru care au fost asigurate resursele financiare din buget local şi
fonduri europene;
 asigurarea calităţii lucrărilor prestate prin respectarea cadrului legal care
reglementează achiziţiile publice, concesiunile de lucrări şi servicii.
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Licitatii deschise
Compartimentul
care a initiat
demararea
procedurii de
achizitie

Obiectul achizitiei

1.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

Lucrari de construire aferente
proiectului “Modernizarea legaturii
rutiere Centrul Intermodal de
Transport –Gara Iasi”

2.

Directia Tehnica si
Investitii

Elaborare Registru Local al
Spatiilor Verzi pentru Municipiul
Iasi

Nr.
crt.

3.

4.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

Ofertant castigator
/ valoare contract
lei ( fara TVA )

Servicii de Asistenta Tehnica
pentru Supervizarea lucrarilor pe
parcursul executiei si dirigentie de
santier pentru proiectul
“Reabilitarea sistemului de
termoficare din Municipiul Iasi in
vederea conformarii cu
standardele de mediu privind
emisiile in atmosfera si pentru
cresterea eficientei energetic in
alimentarea cu caldura urbana”
Achizitia dotarilor specific muzeale
(vitrine de prezentare) aferente
proiectului Consolidarea si
restaurare imobil in vederea
infiintarii muzeului Municipal Iasi

mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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Asocierea SC
Victor Construct
SRL lider de
asociere- SC Eky
Sam SRL
18.225.379,36
Asocierea SC Eterra
Map SRL lider de
asociere- SC
MegaGis SRL
414.000

SC Medos
Construct &
Consulting SRL
436.176

SC Project Z Vision
SRL
1.383.000

Observaţii
Buget local,buget de
stat, fonduri
structurale (POR).
Au fost observatori
CVAP- Piatra
Neamt
Buget Local
Buget local, buget
de stat, fonduri
europene
Programul
Operational
Sectorial de Mediu –
POS Mediu
Au fost observatori
CVAP- Piatra
Neamt
Buget local, buget
de stat, fonduri
structurale (POR)
Au fost observatori
CVAP- Iasi

fax +40-232-212.000
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Cerere de oferte
Nr.
crt.

1.

2.

Compartimentul
care a initiat
demararea
procedurii de
achizitie
Directia Dezvoltare si
Programe Europene

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

Ofertant castigator /
valoare contract
lei ( fara TVA )

Obiectul achizitiei
Lucrari de construire aferente
proiectului “Reabilitarea,
modernizarea si extinderea
caminului de pensionari Sfanta
Cuvioasa Parascheva”
Demolare Estacada carbune

3.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

4.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

5.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

6.

Directia Generala
Tehnica si Investitii

Servicii de dirigentie santier
aferente proiectului
“Modernizarea legaturii rutiere
Centrul Intermodal de Transport
–Gara Iasi”
Servicii de management de
proiect aferente proiectului
“Modernizarea legaturii rutiere
Centrul Intermodal de Transport
–Gara Iasi”
Servicii de asistenta tehnica
aferente proiectului
“Modernizarea legaturii rutiere
Centrul Intermodal de Transport
–Gara Iasi”
Executie lucrari “Modernizare
strazi’ in Municipiul Iasi”

7.

Serviciul Centrul de
Informatii pentru
Cetateni

Servicii de tiparire a buletinului
de presa saptamanal al
Municipiului Iasi

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

Lucrari rampe pasaj, bretele de
acces si relocare conducta apa
DN 1000 mm str. Arcu in cadrul
proiectului “Axa de dezvoltare
NS pasaj Octav Bancila”

8.

9.

Directia Generala
Tehnica si Investitii

10.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

11.

Directia Generala
Tehnica si Investitii

Lucrari de reabilitare termica a
blocurilor din Piata Unirii nr.
7,9,11 si a blocului I6 din str.
Vasile Alecsandri – 4 loturi
Lucrari de construire pentru
proiectul “Dezvoltare artera
functionala SUD – revizuire
proiect tehnic si detalii de
executie”
Lucrari modernizare trotuare si
alei pietonale in cartiere

mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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Observaţii

SC Confort 2000
SRL
5.046.220,40

Buget local,buget de
stat, fonduri
structurale (POR)

SC SMZ Impex SRL
338.203,46

Fonduri europene
Programul
Operational Sectorial
de Mediu – POS
Mediu

SC Arcada Invest
SRL
42.000

Buget local,buget de
stat, fonduri
structurale (POR)

SC Laconseil SRL
30.994

Buget local,buget de
stat, fonduri
structurale (POR)

SC Pod-Proiect SRL
78.000

Buget local,buget de
stat, fonduri
structurale (POR)

SC Conest SA
4.719.437,94
Mitropolia Moldovei si
Bucovinei –
Tipografia Albina
233.906,40
Asocierea SC Conest
SA – SC Calcarul SA
12.941.208,49
SC Romedis Casa
SRL – loturile 1,2,3
SC EOL Facility
SRL– lot 4
Lot 1 - 556.108,89
Lot 2 - 548.430,66
Lot 3 - 543.500,68
Lot 4 - 291.626
Asocierea SC Conest
SA – SC Mari Vila
Com SRL - SC
Calcarul SA
8.248.614,71
SC Symmetrica SRL
2.786.499,50

fax +40-232-212.000

Buget local
Buget local
Fonduri europene
Programul
Operational Regional
2007-2013

Fonduri europene
Programul
Operational Regional
2007-2013

Fonduri europene
Programul
Operational Regional
2007-2013
Buget local
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12.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

13.

Directia Generala
Tehnica si Investitii

14.

Directia Generala
Tehnica si Investitii

15.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

16.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

17.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

18.

Directia Dezvoltare si
Programe Europene

Servicii de elaborarea a
“Strategiei integrate de
dezvoltare urbana a Municipiului
Iasi pe perioada 2015-2030”
Lucrari de proiectare si executie
a obiectivului “Racordarea
cladirilor publice la sistemul
centralizat de termoficare”

SC GEA Strategy&
Consulting SA
99.900

Buget local

SC Elsaco Electronic
SRL
559.782,88

Buget local

Lucrari aferente obiectivului
“Cimitir Sf. Petru si Pavel –
construire alei si imprejmuire”

Asocierea SC Viarom
Construct SA – SC
Casrep SRL
4.833.095,78

Buget local

Achizitie indicator viteza si
camera video atasata – 20
seturi

SC Canel SA
159.000

Fonduri europene
Programul
Operational Regional
2007-2013

SC. Medos
Construct&Consulting
SRL
128.000

Fonduri europene
Programul
Operational Regional
2007-2013

SC Luca Way SRL
66.400

Fonduri europene
Programul
Operational Regional
2007-2013

SC Pod-Proiect SRL
248.000

Fonduri europene
Programul
Operational Regional
2007-2013

Servicii de dirigentie de santier
aferente proiectului
„Reabilitarea Infrastructurii
Rutiere in Zona Industriala a
Municipiului Iasi’’
Servicii de management de
proiect aferente proiectului
„Reabilitarea Infrastructurii
Rutiere in Zona Industriala a
Municipiului Iasi’’
Servicii de asistenta tehnica din
partea proiectantului aferent
proiectului „Reabilitarea
infrastructurii rutiere in zona
industriala a Municipiului Iasi”

Activitatea Serviciului Juridic
Pentru o bună organizare dar şi in scopul responsabilizării fiecăruia dintre
angajaţi, fiecare consilier juridic are repartizat de către șeful ierarhic între 100 și 414
dosare, pentru care este răspunzător de soluționare până la ultima instanță de
judecată. Consilierii juridici asigură și consiliere juridică a compartimentelor din cadrul
instituției dar și a petenților, la solicitarea acestora.
Principalele activități desfășurate
Reprezentarea Municipiului Iaşi, Consiliului Local, Primarului Municipiului Iaşi
şi a Primăriei Iaşi în faţa organelor judecătoreşti precum şi în raporturile cu
persoanele fizice şi juridice în cauze ce au avut ca obiect :
- recuperare debite, reziliere, evacuare a chiriaşilor din imobilele cu destinaţia de
locuinţă aflate în administrarea Municipiului Iași sau a Consiliului Local Iasi;
- acțiuni în constatare;
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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- obligația de a face;
- plângeri la procesele verbale încheiate de serviciile de specialitate din cadrul
Primariei Municipiului Iasi;
- cauze comerciale;
- acțiuni în revendicare;
- litigii de muncă;
- actiuni care au ca obiect aplicarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar ;
- uzucapiuni ;
- anulare acte administrative ;
- nulitate donaţii, etc.
- participarea la diverse comisii de specialitate organizate la nivelul Primăriei
Municipiului Iaşi : Comisia de evaluare a imobilelor ce fac obiectul Legii nr.10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989 ; Comisia Municipală de Aplicare a Legii nr. 18/1991 a
fondului funciar; Comisia de aplicare a Legii nr. 114/1996 a locuinţei, modificată şi
republicată; Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor
comerciale proprietate privată a statului aflate în administrarea consiliilor locale;
Comisia de aplicare a Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale a
Locuinţei; Comisia de aplicare a OUG 68/2008 privind vânzarea spaţiilor medicale ;
Comisia

pentru

concesionarea

de

imobile ;

Comisia

privind

drepturilor

revoluţionarilor; Comisii de concurs; Comisii de licitaţii; Comisii de soluţionare a
contestaţiilor, etc.
Viza pentru legalitate a fost aplicată contractelor de inchiriere spatii comerciale
și locuinte, contractelor de vanzare cumparare locuinte și spații comerciale,
contractelor de folosintă, contractelor de comodat, contractelor de achizitii publice,
contractelor de asociere, contracte de execuție lucrări, contracte de prestări servicii,
actelor aditionale, referatelor de specialitate emise de serviciile și direcțiile din cadrul
Primariei Municipiului Iasi, etc.
În decursul anului 2015, salariații Serviciului juridic au avut ca atribuții și au contribuit
la:
 rezolvarea

petițiilor înaintate de către cetățenii Mnicipiului Iasi,

precum şi a audiențelor acordate ;
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 învestirea cu formula executorie a sentințelor judecătorești și
înaintarea lor către compartimentele de specialitate în vederea
punerii lor în aplicare;
 reprezentarea institutiei în raporturile cu persoane juridice sau
fizice la notariate pentru perfectarea în formă autentică a diverselor
contracte

de

vanzare-cumparare,

schimburi

de

teren,

dezmembrări, contracte de superficie, etc ;
 participarea la audientele acordate de Primarul Municipiului Iași
precum și de viceprimari;
 studiul legislației (organizarea de dezbateri în privinţa noutăţilor
legislative) ;
 alte activități specifice profesiei de consilier juridic.
Pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate în evidența electronică a
Serviciului juridic un număr 18.750 documente reprezentând citații, comunicări,
referate pentru acționare în instanță a debitorilor, memorii, petiții, cereri, notificări la
legile proprietății, autorizații de construcție, somații, contracte, acte adiționale, etc.
În anul 2015, la Serviciul juridic au fost în lucru un număr de 2359 dosare
aflate în curs de judecată la instanțele competente, dosare în care instituția are
calitatea de pârât, reclamant sau intervenient.
Pe lângă dosarele aflate în curs de judecată la instanțele competente,
Compartimentul de aplicare a Legilor proprietății are în curs de soluționare dosare și
cereri, după cum urmează:
Compatimentul de aplicare a Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate in mod abuziv in perioada 06 martie1945 – 22 decembrie 1989, pe
lângă cele 115 dosare aflate în curs de judecată, s-au aflat în curs de analiză și
soluționare:
 80 dosare cuprinzând notificări formulate de persoane decedate înainte de
soluţionarea cererilor, fără moştenitori cunoscuţi. În vederea emiterii
dispoziţiilor de soluţionare s-au întreprins şi se întreprind activităţi de
identificare a posibililor moştenitori, pe adresa cărora se transmit adrese
cuprinzând înscrisurile necesare completării dosarelor;

mihai.chirica@primaria-iasi.ro

tel. +40-232-218.188

fax +40-232-212.000

23

Raport de Activitate pentru perioada mai - decembrie 2015
Primar Interimar Mihai Chirica

 10 dosare pentru care beneficiarii unor propuneri de acordare de despăgubiri
au uzat de dispoziţiile Legii nr. 165/2013 aşa cum a fost modificată şi
completată prin Legea nr. 368/2013, solicitând restituirea dosarelor de la
ANRP în vederea restituirii în natură sau acordarea de teren în compensare.
Soluţionarea acestora este condiţionată de avizarea finală a inventarului
terenurilor agricole şi forestiere;
 27 dosare având ca obiect contestaţii, soluţionate definitive de instanţe şi în
care reclamanţii nu au depus hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Am solicitat instanţelor remiterea acestor hotărâri, urmând a emite/modifica
dispoziţiile sau de a transmite dosarele către Instituţia Prefectului;
 300 – 400 dosare – număr aproximat în baza experienţei de până în prezent –
în care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor solicită date noi,
completări şi modificări în dosarele soluţionate.
Compartimentul de aplicare a Legii 18/1992 privind fondul funciar, pe lângă cele 122
cauze civile în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată, au avut de
soluționat:
-

68 de dosare constituite în baza cererilor nesoluționate, ce urmează a fi

analizare și pentru care se va formula propunere de soluționare de către
Comisia Municipală de Fond Funciar Iași;
-

aproximativ 250 Decizii și Hotărâri de validare a cererilor de

reconstituire a dreptului de proprietate emise de Comisia Județeană de
Fond Funciar Iași, nepuse în executare (pentru care nu s-a finalizat
procedura prin punere în posesie, respectiv eliberare titlu proprietate)
inclusiv cele cu hotărâri judecătorești prin care s-au admis cereri având ca
obiect ”obligația de a face” (punere în posesie și eliberare titlu de
proprietate).
-

97 de Ordine emise de Prefectul Județului Iași, de validare a cererii de

reconstituire a dreptului de proprietate sau atribuire în proprietate a unor
terenuri, pentru care nu a fost finalizată procedura prin punere în posesie,
respectiv eliberare titlu de proprietate.
-

50 referate cuprinzând situația juridică a imobilelor revendicate in baza

legii speciale de retrocedare a bunurilor ce au aparținut cultelor religioase.
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CAPITOLUL 2
Promovarea imaginii Iaşului în ţară şi în străinătate
Promovarea Iaşului ţine de fiecare dintre noi, ieşenii. Fie că suntem parte a
administraţiei, fie că lucrăm, studiem, participăm la programe de cercetare sau
înfiinţăm companii la Iaşi, fie că vizităm Iaşul cu ochii unui turist care descoperă
comori ale patrimoniului universal sau cu ochii unui potenţial investitor care doreşte
facilităţi şi un mediu civilizat pentru dezvoltarea unui plan de afaceri care să pună
Iaşul pe harta de business a lumii, promovarea Iaşului ţine de fiecare dintre noi.
Toti ieşenii, fie că trăiesc şi locuiesc în Iaşi, fie ca sunt parte a diasporei
române, dar care nu au uitat niciodată oraşul care le va fi mereu în suflet ideea de
”acasă” şi care se vor întoarce mereu cu dragoste şi recunostinţă în oraşul pe care îl
doresc la un nivel de performanţă la fel ca orice oraş de renume din lume - sunt
adevăraţii ambasadori ai Iaşului, fiecare dintre noi trebuie să contribuim la creşterea
vizibilităţii şi a profilului internaţional al Iaşului.
În perioada mai-decembrie 2015, Primăria Municipiului Iaşi şi-a concentrat
eforturile pe promovarea potenţialului geo-strategic, economic, cultural şi academic al
oraşului, cu accent deosebit pe strategiile de dezvoltare, de creare a unui mediu
dinamic şi implicat de business şi pe intensificarea promovării avantajelor certe de
natură culturală şi turistică ale Iaşului în raport cu alte destinaţii.
Întâlnirile cu ambasadorii străini, cu autorităţile centrale şi locale, cu
reprezentanţii mediului de afaceri, cu membrii marcanţi ai reţelei universitare ieşene
şi cu mass-media, au evidenţiat necesitatea elaborării unei strategii complexe de
promovare a Iasului la nivel naţional şi internaţional şi de intensificare a schimburilor
economice, culturale şi academice ale Iasului cu alte destinaţii din ţară şi străinătate.
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Evenimente de promovare
Festivalul Internațional al Educaţiei, 22 – 31 mai 2015.
Festivalul Internațional al Educației s-a născut în 2013, la inițiativa Primăriei
Municipiului Iași și a mediului cultural – academic ieșean, cu scopul de a face
cunoscută lumii întregi oferta educaţională de prim rang a Iaşului. Iaşul este un oraş
al şcolilor, cu cele mai bune licee din România, cu cea mai veche universitate din
ţară, cu o pleiadă de olimpici şi cu zeci de mii de studenţi.
Dar ideea s-a dezvoltat rapid, a explodat chiar, devenind imediat un veritabil
fenomen cultural. În zona educaţiei a fost descoperită o sursă extraordinară de
energii, de proiecte şi de iniţiative originale. Toată lumea, de la cei mici la cei mai
mari, a devenit interesată de FIE. Ceea ce arată că, într-adevăr, educaţia este
domeniul care poate face Iaşul foarte cunoscut în lume.
Festivalul Educaţiei s-a diversificat exponenţial, antrenând o gamă foarte largă
de evenimente culturale. Festivalul a fost dezvoltat pe o formulă cât mai vastă, ca un
amestec provocator de cultură şi divertisment în aer liber, ce pune în evidenţă atât
spaţiile convenţionale, cât şi pe cele neconvenţionale. Nu a fost uitată nici cultura
alternativă! FIE include anual evenimente de gală, spectacole, conferinţe, dar şi
acţiuni stradale, în care intrarea publicului este liberă.
Totodată, F.I.E. reface o legătură de suflet, şi anume axa culturală Iaşi –
Cernăuţi - Chişinău! De aceea, unele evenimente din cadrul FIE 2015 s-a desfăşurat
şi în aceste două superbe oraşe din Basarabia şi Bucovina de Nord. Iată o nouă
dovadă că actul de cultură transcende orice graniţă, dar şi caracterul internaţional al
unui festival ce pune accent pe cunoaştere. Şi – de ce nu? – şi pe autocunoaştere.
Nu în ultimul rând, FIE pune în valoare, dincolo de oferta educaţională, oraşul
însuşi, cu poveştile sale, cu oamenii săi, cu proiectele sale de viitor.
Tocmai pentru ca acest eveniment să fie o reuşită deplină, organizatorii FIE
invită toţi oamenii care iubesc Iaşul, adică atât ieşenii, cât şi turiştii, să participe la cât
mai multe acţiuni din cadrul Festivalului, pentru a deveni la rândul lor actori ai unui
proces artistic în desfăşurare.
A III-a ediţie a Festivalului Internaţional al Educaţiei a avut loc în perioada 22
– 31 mai, la Iaşi, dar şi în Chişinău şi Cernăuţi. La fel ca şi primele două ediţii, FIE
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2015 a cuprins sute de evenimente :muzică, expoziţii, carte, film, conferinţe, operă,
teatru, educaţie.
Dintre activitatile din cadrul FIE 2016, amintim:


Gala Extraordinară de Operă susţinută de artiştii de la Opera Naţională

Română Iaşi în data de 23 mai 2015;


Concert susţinut de către formaţia Direcţia 5, împreună cu o orchestră

simfonică, în data de 30 mai 2015;


Spectacol susţinut de către Chris Norman, în data de 31 mai 2015;



Parada de deschidere a Festivalului realizată de către personaje costumate şi

voluntari pe traseul Copou – Piaţa Unirii – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt;


Spectacol cu costume cu lumini şi un show cu flăcări pe Bd. Ştefan cel Mare şi

Sfânt;


Artă şi manifestări interactive pe teme culturale pentru copii pe Pietonal Ştefan

cel Mare (personaje din poveşti şi desene animate i-au antrenat pe copii şi în
realizarea de desene şi picturi cu diverse teme culturale, jocuri, dans, artă distractivă,
concursuri pe teme culturale, puzzle etc.);


Workshop dansuri (zumba, popular, balet, latino, vals, tango etc.) în Parcul

Copou;


Prolog animaţie stradală la scenele din cartierele Dacia, Tătăraşi, Alexandru

cel Bun şi Nicolina


Spectacolul Dance History pe scena amplasată în faţa Palatului Culturii (un

spectacol retrospectivă a evoluţiei în timp a dansului);


„FIE 2015 în cartiere” – pe scenele din cartierele Dacia, Tătăraşi, Alexandru cel

Bun şi Nicolina au evoluat formaţii de la Palatul Copiilor, Şcoala Populară de Artă,
Universitatea de Arte „George Enescu”, Opera Naţională Română Iaşi etc.
Bugetul alocat pentru organizarea Festivalului Internațional al Educației
aprobat prin HCL 150/2015 a fost în valoare de 1.250.000 lei din care s-au făcut plăți
în valoare de 1.244.604,38 lei: suma de 975150 lei reprezentând festivaluri și concerte
(Festival de Teatru Euro Art, Festivalul Grigore Vieru, Gala Extraordinară de Operă,
Festivalul Filmului Evreiesc,

activități artistice în cartiere, concerte) , suma de

103300 reprezentând activități organizate de Universitatea de Arte „George Enescu”,
Uniunea Artiștilor Plastici, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” și alte instituții de
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cultură, suma de 16154,38 lei reprezentând taxe și facturi energie EON și suma de
150000 servicii Salubris, Citadin, Servicii Publice.
Noaptea muzeelor 2015
Noaptea Muzeelor este organizată în România de 11 ani, iar publicul
românesc se bucură de o noapte în care muzeele din toată țara își deschid porțile cu
evenimente și expoziții speciale. Nu este doar o sărbătoare a muzeelor ci și a
partenerilor care, an de an, se alătură acestui eveniment ce animă orașul – instituții și
organizații culturale, galerii de artă, studiouri de creație, ONG-uri, etc.
În 2015, Iaşul a beneficiat de un circuit muzeal promovat şi coordonat de
organizatorul naţional al manifestării, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România.
Primăria Municipiului Iași s-a alăturat acestui eveniment prin deschiderea pentru
public a Palatului Roznovanu (aici s-a organizat expoziţia de pictură şi sculptură
“Blue World”, realizată de artistul Felix Aftene) și

sediul Stării Civile

unde s-a

organizat o expoziţie cu acte de stare civilă ale personalităţilor ieşene realizată de
Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale. Au fost expuse certificate de naştere
(George Lesnea, P.P. Panaitescu, Gheorghe Brătianu, Mihail Sadoveanu, Dimitrie
Anghel, Emil Racoviţă), acte de căsătorie (Richard Tuffli, Ion Creangă, Petru Poni,
A.D. Xenopol, Osvald Teodoreanu, Garabet Ibrăileanu), de deces (Elena Cuza,
Mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu), testamente (Vasile Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu, Richard Tuffli, Vasile Pogor, Mitropolitul Iosif Naniescu, Titu
Maiorescu). Noutatea din anul 2015 a constat în plimbarea cu tramvaiul de epocă.
Mijlocul de transport, restaurat după primul tramvai care a circulat în Iaşi în anul
1900, a circulat pe traseul Târgu Cucu – Copou.
Record de participanți pentru Noaptea Muzeelor la Iași

„Dragoş Neamu, directorul executiv al RNMR, a declarat că la
Iaşi s-a stabilit un record de participanți la Noaptea Muzeelor,
peste 60000 de ieșeni au vizitat cele peste 23 de muzee și
instituții de cultură care au organizat evenimente în seara zilei de

”

18 mai 2015.
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Târgul meşteşugarilor, 26 - 28 iunie 2015, în Parcul Expoziţiei. Peste 70 de
meşteşugari, producători şi comercianţi din diferite zone ale ţării au expus obiecte de
vestimentaţie rustică, vase din cupru, împletituri din nuiele, sculpturi, picturi, ţesături,
podoabe, ouă încondeiate, săpunuri naturale, flori etc.
Sărbătorile Iaşului
Sărbatoarea de suflet a ieşenilor, la care participă anual circa un milion de
persoane din toate colţurile ţării şi numeroşi turişti a devenit în 2015 un simbol al
spiritualităţii ieşene fără frontiere.Pentru prima oară după mulţi ani, oraşul a respirat
spiritualitate fără a fi aglomerat de partea comercială a sărbătorilor, a fost un timp
pentru rugăciune, pentru reculegere, pentru speranţă, dar şi un timp al petrecerilor
tradiţionale sau moderne, un timp al comunicării şi al bucuriei de a fi împreună la Iaşi,
un oraş de poveste.
Evenimente organizate:
 Student Bazaar Coolture, pe esplanada din fata UMF
 Târgul de Toamnă, 10 - 15 octombrie 2015, str. Palat, Str. Sarmisegetuza.
 Sărbătoarea Vinului, 10 - 15 octombrie 2015, Hala Centrală.
 Promenada costumelor de epocă, 14 octombrie 2015, Parcul Teatrului
Naţional; Tineri îmbrăcaţi în costume de epocă au distribuit materiale de
promovare ale Sărbătorilor Iaşului.
 Festivalul de Muzică Populară „Sărbătoare în cartierul tău”. Spectacole de muzică
populară susţinut de artişti din Iaşi în cartierele Tătăraşi (Esplanada Oancea, 9
octombrie 2015), Alexandru cel Bun (Piaţa Voievozilor, 10 octombrie 2015),
Nicolina (Parcul Nicolina 1, 25 octombrie 2015).
 Seara Valorilor, eveniment transmis în direct de postul regional de televiziune TVR
Iaşi de pe scena Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri”. La acest eveniment de
anvergură au fost premiate elitele Iaşului.
 Concert aniversar şi foc de artificii
Bugetul alocat pentru organizarea Sărbătorilor Iașului 2015 aprobat prin
Hotărâre de Consiliu Local a fost în valoare de 2.800.000 lei, din care venituri din
activităţi comerciale în valoare de 392.904 lei şi sponsorizări de 5.978 lei.
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„Ziua Naţională” a României, 1 decembrie 2015 a fost sărbătorit sub
sloganul „Iaşul care Uneşte” şi a cuprins numeroase evenimente: festivităţile
tradiţionale (onor prezentat de Armata Română, ceremonial religios, depunere de
coroane, defilare a detaşamentelor militare), concert folcloric, expoziţia de
documente şi fotografie dedicată Primului Război Mondial şi Marii Uniri din Sala de
Consiliu a Primăriei Municipiului Iaşi. Bugetul alocat prin Hotărâre de Consiliu Local
pentru organizarea evenimentelor omagiale dedicate Zilei Naţionale a României au
fost de 150.000,000 din care s-au cheltuit 95.677,46 lei.
Sărbătorile de iarnă ale Iaşului
Aprinderea iluminatului festiv – în data de 6 decembrie 2015, la bradul ornat
de pe Bd-ul Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost aprins iluminatul decorativ amplasat pe
arterele municipiului Iaşi.
Târgul de iarnă – pe porţiunea pietonală a Bulevardului Ştefan cel Mare şi
Sfânt au fost amplasate 30 de căsuţe de lemn în care au fost comercializate produse
specifice Sărbătorilor de Iarnă (decoraţiuni, produse alimentare, produse de artizanat
etc.)
Serbări de iarnă în cartiere - spectacole prezentate de formaţii de obiceiuri
tradiţionale şi coruri de copii în cartierele Dacia, Nicolina, Alexandru cel Bun şi
Tătăraşi; Moş Crăciun şi echipa sa au împărţit cadouri copiilor prezenţi.
Serbarea Pomului de Iarnă - spectacol pentru copii realizat la pomul de
Crăciun din Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iaşi.
Revelionul în stradă 2015 – 2016, 31 decembrie 2015 – 1 ianuarie 2016,
esplanada Palatului Culturii – super concert la care au participat Karma, Maxim, Alex
Velea, Mandinga, Direcţia 5 şi BZN. Momentul trecerii dintre ani a fost marcat printrun spectaculos joc de artificii.
Bugetul alocat pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă din perioada 06- 31
decembrie 2015 a fost de aproximativ 864.600 lei.
În anul 2015, Primăria Municipiului Iaşi, prin intermediul Biroului Organizare
Evenimente Publice, a fost parteneră la organizarea, de către alte instituţii, societăţi,
asociaţii, fundaţii etc., a unor manifestări prestigioase, dintre care amintim: Târgul
Meşterilor Populari, Târgul de ceramică tradiţională Cucuteni 5000, Festivalul de
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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folclor pentru tineret „Cătălina”, Festivalul Folcloric „Trandafir de la Moldova”,
Festivalul folcloric „Datini şi obiceiuri de iarnă” etc.
Gala „Oamenii timpului” ediţia 2015
Gala Oamenii Timpului se constituie într-o ceremonie de acordare a Premiilor
Oamenii Timpului, la finalul Campaniei de promovare a valorilor publice
reprezentative pentru Regiunea Nord-Est a României, la care se adaugă orașele
Chișinău (Republica Moldova) și Cernăuți (Ucraina). Premiile Oamenii Timpului se
constituie în Trofeul Oamenii Timpului precum și în recompense financiare.
Gala Oamenii Timpului este gândită în termenii unei reverențe pe care orice
comunitate are datoria de a o face în raport cu personalitățile sale meritorii, care a
încununat Campania de nominalizări inițiată la 1 august 2015.
Evenimentul a avut loc pe 12 decembrie 2015 în Sala Mare a Teatrului
Național „Vasile Alecsandri” din Iași, ediția a doua s-a bucurat de prezența
nominalizaților județelor Iași, Botoșani, Bacău, Suceava, Vaslui și Neamț, precum și
ai orașelor Chișinău și Cernăuți.
Gala Oamenii Timpului a debutat cu dezbateri privind jurnalismul cultural,
implicarea socială, la care au participat voci autorizate ale domeniului din plan
național. S-a avut, de asemenea, în vedere subiecte legate de tema multiculturalității
în Regiunea Nord-Est a României, precum și în orașele Chișinău și Cernăuți.
Obiectivul general al proiectului a fost recunoașterea publică a acelor
personalități sau organizații, din plan local, național și internațional, care contribuie la
dezvoltarea culturală și instituțională a spațiului românesc, în spiritul valorilor proprii
unei societăți democratice.
S-au acordat

Premii Speciale, precum și distincții In memoriam, unor

personalități care au onorat în mod deosebit tradiția culturală a județelor menționate
din Regiunea Nord-Est a României, precum și a orașelor Chișinău și Cernăuți.
Câştigătorii ediţiei a doua a Galei Oamenii Timpului au fost:
 Categoria Literatură Câștigător: Gheorghe Cîrstian Categoria Arte Câștigător:
Teodor Corban Categoria Educație și cercetare Câștigător: Mihai Dimian
Categoria Societate civilă Câștigător: Ioana-Maria Andrioaie
 Categoria Diplomație publică Câștigător: Matei Vișniec Categoria Memorie și
istorie Câștigător: Andrei Muraru
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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Onofrei Categoria Tinere valori Câștigător: Grupul de elevi de la Colegiul
Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț

Categoria Sănătate Câștigător:

Evelina Moraru Categoria Antreprenoriat Câștigător: Vlad Alexandru Boboc
 Premiile speciale ale Campaniei OAMENII TIMPULUI 2015 – Academicianul
Solomon Marcus – Silviu Lupescu, directorul Editurii Polirom – Părintele Mihail
Jar (PS Longhin) – șahista Paula-Alexandra Gîtu – (distincție In Memoriam):
muzicianul Adrian Rugină
Seri de colinde de 5 stele
În perioada 14 – 20 decembrie 2015, Primăria Municipiului Iași și “Asociația
Iubire și Încredere” a organizat, sub genericul „Seri de colinde de cinci stele”, șapte
seri consecutive de concerte specifice Sărbătorilor de Iarnă. Manifestările și-au
propus să vină în sprijinul promovării tradițiilor românești de Crăciun, dar și a tinerelor
talente din Iaşi. Toate concertele de colinde au avut loc în Sala Mare a Palatului
Roznovanu,, iar accesul publicului a fost liber. Ansamblurile corale care au încântat
publicul ieșean au fost: Corul de copii Musica Viva, Corul Mitropolit Iosif Naniescu al
Facultății de Teologie Iași, Corul Basileus al Seminarului Teologic Sfantul Vasile cel
Mare Iași, Grupul vocal Mira, Corul Luceafărul al Palatului Copiilor Iași, Corul de copii
Juniorii Operei, Armonia Lucis, Corala Cantores Amicitiae. În cadrul evenimentului sau mai organizat și două expoziții: o expoziție cu icoane realizate de studenții
Facultății de Teologie Iași și o expoziție de carte pentru copii organizată de Editura
Doxologia.
Alte evenimente de promovare a Iaşului
În succesiunea de evenimente internaţionale de promovare a Municipiului Iaşi,
amintim: Misiunea Economică de promovarea a Municipiului Iaşi la Expo Milano
2015, Sesiunea de formare - promovare în Educaţie pentru Dezvoltare şi Creşterea
Conştientizării,

Misiunea Economică de promovare a Municipiului Iaşi în cadrul

”Afaceri.ro Cernăuţi 2015”.
Primăria Municipiului Iaşi a participat activ la evenimente cu o componentă
internaţională organizate la Iaşi, văzute ca instrumente esenţiale de promovare a
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Iaşului către partenerii străini şi de deschidere a oraşului nostru pentru proiecte
internaţionale de impact pentru comunitatea ieşeană.
Amintim,

astfel:

Simpozionul

de

Servicii

de

Gospodărie

Comunală,

comemorarea Pogromului din 1941, pe 28 iunie 2015 la Sinagoga Mare şi Cimitirul
Evreiesc din Iaşi, în prezenţa ES Dan Ben-Eleizer, Ambasadorul Statului Israel în
România, Seminarul Internaţional de Eficienţă Energetică organizat de Ambasada
Franţei,inaugurarea Pieţei Elenismului şi a bustului Arhiepiscopului Kyprianos al
Ciprului, în cadrul unui parteneriat cu Ambasada Ciprului în România, în prezenţa
unor înalte feţe bisericeşti din Iaşi şi din R. Cipru, reprezentanţi ai Ambasadei, ai
Consulatului Ciprului şi ai Camerei de Comerţ Româno-Cipriote, Recepţie de 1
Decembrie 2015 dedicată Cetăţenilor de onoare ai Municipiului Iaşi, Proiectul de
inaugurare a Pieţei Pieteniei Româno-Israeliene în faţa Sinagogii Mari din Iaşi care
se va concretiza în primăvara anului 2016, Ziua Internaţională a Persoanelor cu
Dizabilităţi marcată la Iaşi de către Fundaţia ”Star of Hope” prin organizarea Galei
„Există speranţă, există Star of Hope”şi împodobirea bradului speranţei la Iaşi, în
prezenţa ES,dna Ambasador al Suediei în România, Anneli Lindahl Kenney, a dlui
Fred Thornes preşedintele Fundaţiei Star of Hope din Norvegia şi altor oficialităţi
suedeze şi norvegiene.
Un eveniment de referinţă al anului 2015 a fost a Forumul Cooperării
Româno- Belgiene, organizat de Primăria Municipiului Iaşi, Ambasada României în
Regatul Belgiei, Ambasada Regatului Belgiei în România, ADR Nord-Est, Actie
Dorpen Romenie (Belgia), Operation Villages Roumaines. La eveniment au participat
aproximativ 250 persoane, din care peste 150 participanti externi şi aproximativ 100
persoane din mediile academice, economice şi culturale din Iaşi.
Lucrările Forumului s-au axat pe tema Strategiei Europa 2020 şi a
posibilităţilor de implementare a obiectivelor ambiţioase ale acestei Strategii. O
atenţie specială a fost acordată diferenţelor regionale în atingerea acestor obiective.
Discuţiile au evidenţiat posibilităţile de utilizare a instrumentelor europene în
beneficiul comunităţilor locale. Prezentarea obiectivelor de dezvoltare regională ale
Comisiei Europene a fost însoţită de abordarea concretă a temelor actuale de interes
pentru diferitele regiuni şi de metode de stimulare a iniţiativelor de cooperare la nivel
local şi regional. Partea română a susţinut o prezentare despre proiectele europene
implementate de Municipiul Iaşi şi despre perspectivele viitoare.
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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A doua sesiune de plen, “Think Global, Act Local” (“Gândeşte Global,
Acţionează Local“) a vizat aspecte privind consolidarea puterii administrative şi a
capacităţii autorităţilor locale de atingere a obiectivelor privind reducerea sărăciei la
nivel global şi de incluziune socială prin intermediul cooperării descentralizate.
Sesiunea plenară a inclus prezentări despre modalităţile prin care autorităile locale şi
organizaţiile neguvernamentale pot să identifice obiectivele europene şi modalităţi
pentu atingerea acestor obiective. Rolul autorităţilor locale în implementarea acestor
obiective este esenţial, având în vedere că acestea trebuie să furnizeze servicii şi
resurse de bază. O guvernare locală eficientă trebuie să asigure incluziunea socială
prin creşterea participării membrilor comunităţii la procesul decizional. Un obiectiv
important al discuţiilor din cadrul acestei sesiuni a fost crearea unei platforme de
dialog între asociaţiile din România (UNCJR, AOR, AMR, ACoR) şi din Belgia
(VVSG, UVCW, VVP).
Vizite ambasadori la Iaşi
Israel
Excelenţa Sa, Domnul Dan Ben-Eliezer, Ambasador al Statului Israel în
România a efectuat o vizită oficială de în Municipiul Iaşi pentru a participa la
ceremonia de comemorare a Pogromului, organizată de Comunitatea Evreilor la Iaşi,
în perioada 26-28 iunie 2015.
Municipalitatea ieşeană a reconfirmat sprijinul pentru proiectele Comunităii
Evreilor la Iaşi, în semn de apreciere pentru contribuţia de secole a populaţiei
evreieşti la dezvoltarea culturală, socială şi economică a Iaşului, meniţonând câteva
iniţiative locale privind mai buna vizibilitate a Comunităţii (denumirea unei străzi cu
numele unei mari personalităi născute la Iaşi, refacerea scuarului din faţa Sinagogii
Mari, oferirea unui spaţiu de expunere în viitorul Muzeu al Municipalităţii), dar şi
demersul către Ministerul Afacerilor Externe pentru reabilitarea Cimitirului Evreiesc
din Iaşi.
Domnul ambasador a subliniat importanţa mai bunei cunoaşteri a istoriei
poporului evreu în rândul tinerilor prin includerea unor ore tematice în curricula
liceelor, vizite la Sinagogă şi la Muzeul Comunităţii, încurajarea schimburilor de elevi,
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mai ales între oraşele înfrăţite (Municipiul Iaşi este înfrăţit cu oraşul Netanya, Israel),
implicarea mai directă a autorităţilor în strategiile de informare pe termen lung.
Suedia
În cadrul întrevederii bilaterale din data de 3 decembrie 2015 dintre domnul
viceprimar cu atribuţii de primar Mihai Chirica şi doamna Anneli Lindahl Kenney,
ambasadorul Suediei la Bucureşti, au fost evidenţiate aspectele de interes pentru
stabilirea unor relaţii economice, educaţionale şi culturale constante între Iaşi şi
oraşele suedeze, municipalitatea ieşeană demarând deja demersurile necesare
pentru înfrăţirea Iaşului cu Uppsala, centru universitar şi economic important din
Suedia.
Înfiinţarea un compartiment specializat pe cooperare economică în cadrul
Primăriei Municipiului Iaşi va contribui, în mod semnificativ, la intensificarea
întâlnirilor delegaţiilor economice din cele două state şi la mai buna cunoaştere a
potenţialului Iaşului de atragere a investitorilor suedezi pe piaţa locală.
Cetăţeni de onoare ai Iaşului
În semn de recunoaştere a carierei remarcabile şi a contribuţiei semnificative a
acestora la evidenţierea prestigiului Iaşului pe plan internaţional, Primăria
Municipiului Iaşi a conferit titlul de cetăţean de onoare următoarelor personalităţi:
-

domnului Alexandru Călinescu, Domnul profesor Alexandru Călinescu, criticul

literar, publicistul și disidentul, intelectualul cu o prodigioasă activitate în culturile
română și franceză, cu distincții literare încă de la debut, premiat de statul francez cu
„Chevalier de l’Ordre National du Merit”, a fost și rămâne un model pentru intelectualii
ieseni
-

domnului acad. Solomon Marcus, deși domeniul principal al cercetărilor sale a

fost analiza matematică, matematica și lingvistica computațională, a publicat
numeroase cărți și articole pe diferite subiecte culturale, din poetică, lingvistică,
semiotică, filosofie, sau istoria științei și a educației.
-

doamnei Mihaela Arsenescu Werner, actriţă la Teatrul Naţional din Iaşi ,

actrita de marca a Naţionalului iesean care spunea atat de frumos ca Actorul este un
om obişnuit peste care Dumnezeu a turnat o ploaie de aur.
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-

domnului Ioan Holender, dirijor fost director al Operei de Stat din Viena (1992-

2010), președinte și director artistic al Festivalului de Muzică "George Enescu"
-

doamnei Maria Slătinaru Nistor, soprană cu o impresionanata cariera artistica

si didactica, o voce unica auzita pe marile scene lirice ale lumii
-

domnului Andrei Şerban, regizor de teatru si de opera de talie mondiala

pentru care lumea este un teatru imens in care oamenii se joaca si isi joaca destinele
cu bucuria imensa de a darui.
Relaţia cu Republica Moldova şi Ucraina
Relaţia cu R. Moldova şi Ucraina este o prioritate pentru administraţia ieşeană,
un gest de reparaţie istorică şi morală pentru comunităţile de români din cele două
state vecine şi o datorie de suflet pentru cei care doresc ca aceste state sa aibă
împreună un parcurs european de stabilitate, democraţie, solidaritate şi incluziune.
În ceea ce priveşte relaţia Iaşului cu oraşele Chişinău şi Cernăuţi amintim
participarea la deschiderea Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, la data
de 10 mai 2015 la Cernăuţi si la Târgul de turism de la Chişinău, organizarea în
comun Cernăuţi-Chişinău a Galei Oamenii Timpului,

participarea în comun la

Simpozionul Internaţional „Monumentul istorie şi tradiţie” în luna octombrie 2015,
invitaţia adresată şi distincţia oferită

ministrului culturii de la Chişinău la Seara

Valorilor de la Iaşi şi intensificarea legăturilor între artiştii ieşeni şi cei din R. Moldova
şi Ucraina.
Ca eveniment de referinţă al anului 2015, amintim organizarea la 11 Iulie a
Podului de Flori, de la Ungheni la care au participat peste 2000 de ieşeni. A fost cel
de-al treilea Pod de Flori după 25 de ani de la primul Pod de Flori peste Prut.
Ca si ajutoare concrete, amintim donatia unei maşină de pompieri către oraşul
Cernauţi si sprijinirea oraşului Chişinău cu informaţii şi cu experţi în servicii publice
în luna iulie 2015.
Deosebit de importantă la nivelul contactelor transfrontaliere ale anului trecut
a fost întalnirea cu preşedinţii de raioane din cadrul Euro-Regiunii Siret – Prut –
Nistru pe 11 noiembrie 2015 şi semnarea unei scrisori de susţinere a proiectului Iaşi
Capitală Culturală Europeană, în cadrul celei de-a XXII-a ediţii a Forumului
Preşedinţilor, în prezenţa a 25 de preşedinţi din cele 32 de raioane ale Republicii
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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Moldova, Guvernatorul (Başcanul) UTA Găgăuzia, viceprimarul municipiului Bălţi si a
altor personalităţi.
Promovarea turistică a Municipiului Iași
Pentru Iaşi, oraş multicultural şi turistic prin excelenţă, cu valori ale
patrimoniului culturii universale de o valoare inestimabilă, creşterea vizibilităţii
turistice este o prioritate care nu mai poate fi ignorată de administraţie.
Tocmai pentru a veni în sprijinul actorilor de pe piaţa turismului ieşean şi de a
contura împreună o strategie puternică de promovare a turismului în oraşul nostru,
în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi a fost înfiinţat Serviciul de Relaţii Comunitare şi
Politici Publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 333/29
octombrie

2015

privind

aprobarea

Organigramei,

Statului

de

Funcţii

şi

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Iaşi.
Serviciul de Relaţii Comunitare şi Politici Publice coordonează activitatea
Biroului

Cooperare

Economică

şi

Turism

(în

subordinea

căruia

se

află

Compartimentul Promovare Turism) şi a Biroului Relaţii cu Societatea Civilă (cu
structură subordonată Compartimentul pentru Tineret şi Sport).
Serviciul de Relaţii Comunitare şi Politici Publice, prin Birourile şi
Compartimentele din subordine, asigură comunicarea instituţiei cu mediul asociativ
din municipiul Iaşi, precum şi cu mediul economic, cultural, religios şi sportiv;
promovează potenţialul economic local în relaţia cu mediul de afaceri naţional şi
internaţional, facilitează accesul pe piaţa locală a potenţialilor investitori; participă la
târgurile de turism interne şi internaţionale, promovează potențialul turistic local,
elaborează materiale promoționale specifice și informează turiștii care apelează la
Centrul de informare turistică Iași; realizează regulamentele de evaluare, selecţie şi
finanţare de la bugetul local pentru proiectele din domeniile de competenţă şi
monitorizează procedurile de implementare a acestora; încurajează şi susţine
implementarea de proiecte de tineret și sport în parteneriat cu operatori din
străinătate, cu finanţare naţională, europeană sau de orice alt tip.
Biroul Cooperare Economic şi Turism – B.C.E.T. (anterior Birou Proiecte de
Dezvoltare Turisticǎ) al Primăriei Municipiului Iaşi are ca misiune promovarea
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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capitalei Moldovei ca valoare culturală, istorică, economică şi religioasă în context
european.
Prin activităţile desfǎşurate de către membrii săi, BCET asigură dezvoltarea
durabilă a turismului în regiune şi reprezintă legătura indispensabilă a oraşului cu
turiştii.
Pe lângă activităţile specifice ale BCET, de conturare şi promovare a imaginii
turistice ieşene atât în ţară cât şi peste hotare, o altă direcţie de acţiune o constituie
implicarea tinerilor din Iaşi în proiecte care vizează promovarea oraşului şi a
României prin activităţi de voluntariat.
Turismul cultural se bucură de o atenţie sporită din partea BCET. Luând în
calcul faptul că în ultimii ani formele de practicare a turismului cultural s-au
diversificat foarte mult, îmbogăţirea ofertei turismului cultural s-a realizat sub
presiunea a doi factori: cererea publicului, tot mai curios şi exigent, şi atitudinea
comunităţii locale, care dorește să obțină beneficii de pe urma activităţilor culturale
pe care le finanţează.
Evenimentele organizate de BCET, în colaborare cu partenerii săi, au încercat
să surprindă specificul oraşului Iaşi, esenţa sa cultural-istorică, prin joc, spectacol şi
artă.
În anul 2015, BCET a desfăşurat următoarele activităţi:
•

Informarea turiştilor care au vizitat sediul Centrului de Informare Turistică

(3.432 persoane, din care 1.177 turişti străini şi 2.255 turişti români, prezentarea
obiectivelor turistice din oraş, propunerea de trasee turistice individualizate,
efectuarea de rezervări.
•

Realizarea de tururi ghidate ale oraşului Iaşi pentru oficialităţile invitate ale

Primăriei Municipiului Iaşi (reprezentanţi ai universităţilor, şcolilor, delegaţii din ţară şi
din străinătate care au participat la proiecte naţionale şi europene la care
municipalitatea ieşeană a fost partener etc.), cu prilejul cărora au fost realizate
prezentări în limbile română şi engleză pentru vizitatori;
•

Actualizarea bazei de date a BCET, care cuprinde toate informaţiile turistice

necesare funcţionării în condiţii optime a centrului de informare turistică: unităţi de
turism – structuri de primire turistică, agenţii de turism, restaurante,

obiective

turistice, trasee, mijloace de transport, agenţii imobiliare, ghizi turistici etc.;
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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•

Realizarea calendarului cu evenimentele cultural-artistice din Iaşi;

•

Updatarea site-ului www.turism-iasi.ro ;

•

Colaborare cu organizaţii non-guvernamentale (Centrul Difain Iaşi, Fundaţia

Iaşi Capitală Culturală Europeanǎ, Pro Management Consultant, Cercetaşii României
etc).
Participare la evenimente şi acțiuni culturale. Rezultatele activităţilor
Târgul de turism al oraşului Covasna
În perioada 27-28 iunie 2015, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Iași au
participat, în urma invitației primite de la domnul Primar al orașului Covasna, Thiesz
Janos, la Târgul Turistic al Oraşului Covasna.
Reprezentanții Biroului de Turism al Primǎriei Municipiului Iaşi au folosit
această oportunitate pentru a prezenta cele mai importante obiective culturale şi
spirituale ale Iaşului şi a fost prezentatǎ Stațiunea Nicolina Iaşi ca oportunitate de
tratament balnear şi recuperare a capacitǎții de muncǎ, acest obiectiv fiind cel mai
important factor terapeutic al zonei.
Realizarea de materiale de promovare şi suveniruri
S-au realizat materiale şi broşuri de promovare în care s-au prezentat atracţiile
turistice şi culturale, modalităţile de petrecere a timpului liber, zonele de agrement,
parcurile şi grădinile

( „Vino să-mi cunoşti oraşul” – română, franceză, engleză,

germană; „Ce poţi să faci la Iaşi cu 10 euro?”: română, franceză, engleză, germană).
Tot în acest sens s-au efectuat traducerea materialelor în engleză, franceză,
germană şi s-au achiziţionat suveniruri pentru participarea la târgurile de turism
(magneţi cu însemnele Iaşului, mărţişoare, medalioane, brăţări, linguri de lemn
pictate, sacoşe).
Dezvoltarea de parteneriate
Participarea ca partener într-un proiect European “Welcome”, ce are ca
obiectiv realizarea unei rețele tematice referitoare la drepturile omului şi cetǎțenie
activǎ.
În perioada 9 – 13 octombrie, a avut loc prima întâlnire din cadrul proiectului,
în Sicilia. Aceasta a avut ca scop diminuarea amenințǎrilor referitoare la Imigrație,
Drepturile Omului şi Cetǎțenie Activǎ, şi pǎstrarea unor legǎturi solide şi de lungǎ
duratǎ în cadrul rețelei formate din parteneri din urmǎtoarele țǎri: Italia, Estonia,
Spania, Cipru, Grecia, Bulgaria, Ungaria, Lituania şi România.
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Colaborare cu UAIC pentru organizarea evenimentului ”Bun venit la UAIC!”
(parteneriat cu tradiție), în perioada 30 septembrie - 2 octombrie
S-au oferit informații şi materiale de promovare (afişe, broşuri, hǎrţi)
studenţilor din cadrul Universităţii “ Al. I. Cuza”.
Asistenţă acordată în dezvoltarea turistică
Întâlniri de colaborare cu ADR, Piatra Neamţ
Întâlnirile din cadrul Campaniei “Regiunea mea în Europa” sunt organizate de
Centrul de Informare Europe Direct Nord Est, împreună cu Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord Est.
În cadrul acestei campanii s-au desfăşurat trei întâlniri de lucru, având ca scop
generarea de noi idei de proiecte în domeniul promovării turismului regional, cu
următoarele teme:
-

“Turismul și avantajele competitive teritoriale”

-

"Oraşe turistice inteligente”

-

“Turismul cultural sustenabil european”
Campania îşi propune acţiuni de dezvoltare a capacităţii administrative prin

sesiuni de instruire şi networking a autorităţilor publice locale, operatorilor din
industria turistică şi organizatorilor de evenimente culturale.
•

Colaborarea şi sprijinirea operatorilor din turism (unităţi de cazare, agenţii de

turism), precum şi a organizatorilor de evenimente, congrese, conferințe prin oferirea
de materiale de promovare (hărţi, ghiduri, pliante de informare);
•

Colaborarea şi sprijinirea actorilor din domeniul turismului pentru realizarea

evenimentelor artistice şi culturale din oraşul Iaşi;
•

Demararea proiectului privind înfiinţarea Gărzii Civile a oraşului Iaşi;

•

Realizarea unui proiect pilot, WELCOME TO IASI, în cooperare cu

Universitatea “Al. I. Cuza”, Facultatea de Geografie, Fundația Iași Capitală Culturală
Europeană și Aeroportul Iaşi pentru organizarea unui punct de Informare Turisticǎ.
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CAPITOLUL 3
Sprijin pentru mediul economic local
Gestionarea fondurilor publice
Municipiul Iaşi are cele mai mici impozite din ţară
Comparativ cu celelalte oraşe din România, Municipiul Iaşi are cele mai mici
impozite atât în ce priveşte locuinţele, cât şi clădirile introduse în circuitul economic,
marea majoritate a acestor obligaţii fiscale situându-se la limita minimă obligatorie.
În acest fel, municipalitatea ieşeană încearcă să asigure un cadru fiscal local
predictibil şi atractiv pentru mediul de afaceri, ca expresie a unui parteneriat real între
autorităţile locale şi sectorul de business, deoarece Iaşul trebuie să se transforme în
cel mai important centru economic din regiune, atât pentru zona de nord-est a
României, cât şi pentru regiunea transfrontalieră din care facem parte.
Fundamentarea şi gestionarea corectă a bugetului de venituri şi cheltuieli,
principalul instrument de previziune financiară cu ajutorul căruia instituţia publică îşi
estimează veniturile şi cheltuielile financiare pe an bugetar, reprezintă condiţiile
esenţiale pentru asigurarea echilibrului financiar de care are nevoie o administraţie
locală eficientă şi modernă.
Vă aşteptăm să investiţi în Iaşi!
Parteneriatul 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 acest sens, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 333/29 octombrie 2015,
privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, a fost
înfiinţat Serviciul de Relaţii Comunitare şi Politici Publice. În cadrul acestui serviciu,
funcţionează Biroul Cooperare Economică şi Turism, structură având drept scop
optimizarea relaţiei dintre Primăria municipiului Iaşi şi mediul de afaceri şi de turism
local, precum şi promovarea oportunităţilor de afaceri şi de turism locale pe plan
naţional şi extern. Aceste obiective vor fi atinse prin organizarea de întâlniri periodice
cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai operatorilor din turism, dedicate discutării
temelor de interes comun, precum şi prin constituirea unui consiliu consultativ format
din reprezentanți ai mediului de afaceri, ai operatorilor din turism, structurilor
asociative ale mediului de afaceri şi Primăriei municipiului Iaşi, care să asigure
comunicarea permanentă în cadrul acestui parteneriat. De asemenea, se are în
vedere organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în
România, dedicate promovării ofertei turistice și de afaceri locale, organizarea de
misiuni economice în străinătate, în scopul promovării ofertei de afaceri şi de turism
din Iaşi.
Urmărim astfel asigurarea unui cadru legislativ local adecvat dezvoltării
activităţilor economice, iniţierea şi susţinerea de programe speciale dedicate IMMurilor, precum şi atragerea investiţiilor care pot pune în valoare unul dintre
principalele atuuri ale Iaşului: forţa de muncă înalt calificată.
Responsabili:
-

Serviciul de Relaţii Comunitare şi Politici Publice: Victor POEDE, şef Serviciu

-

Biroul de Cooperare Economică şi Turism: Anca ZOTA, şef Birou

-

Relaţia cu mediul de afaceri: Doru MOCANU, inspector de specialitate
Bugetul local
În bugetul local al Municipiului Iaşi aferent anului 2015 s-au prevăzut venituri

în sumă de 833.995.360 lei, din care s-au încasat 820.638.451 lei, reprezentând un
grad de realizare de 98,40%. Comparativ cu anul 2014, s-a înregistrat o creştere a
veniturilor cu 103.300.023 lei, respectiv de 14,40%.
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În anul 2015, veniturile proprii s-au ridicat la 360.305.313 lei, sumă cu 0,5%
mai mare decât previziunea bugetară de 360.126.240 lei şi în creştere cu 36.216.651
lei faţă de anul 2014. Veniturile proprii au reprezentat 43,91% din total venituri.
Diferenţa de 56,09% din totalul veniturilor este reprezentată de veniturile atrase
(subvenţii de la bugetul statului, sume defalcate din TVA de la bugetul de stat,
transferuri voluntare şi sume primite de la Uniunea Europeană). În cadrul veniturilor
atrase, în sumă de 460.333.138 lei, valoarea subvenţiilor şi a sumelor primite de la
Uniunea Europeană prezintă ponderi importante, de 29,10%, respectiv 20,13%.
Structura veniturilor realizate comparativ cu prevederile bugetare pe anul 2015
Nr. Crt.

Denumire indicator

Prevederi
bugetare
(lei)

Încasări realizate
(lei)

Grad de realizare
(%)

1

Venituri totale

833.995.360

820.638.451

98,40

1.1

Venituri proprii

360.126.240

360.305.313

100,05

1.1.1

Venituri fiscale

102.495.200

100.022.561

97,59

1.1.2

Cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit

209.918.240

210.089.889

100,08

1.1.3

Venituri nefiscale

44.914.730

45.804.499

101,98

1.1.4

Venituri din capital

2.798.070

4.388.364

156,84

1.2

Subvenţii

135.148.090

133.915.471

99,09

1.3

Transferuri voluntare, altele
decât subvenţiile

102.060

102.057

100,00

1.4

Sume defalcate din TVA

234.607.290

233.644.672

99,59

1.5

Sume de la UE

104.011.680

92.670.938

89,10
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La capitolul Cheltuieli, s-a prevăzut suma de 902.045.230 lei, din care s-au
cheltuit 824.608.820 lei, reprezentând un grad de realizare de 91,42 %. Comparativ
cu anul 2014, cheltuielile au crescut cu 106.870.215 lei, respectiv cu 14,89%.
Aşadar, Municipiul Iaşi a încheiat anul 2015 cu un deficit de 3.970.369 lei, calculat ca
diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Iaşi a urmărit
efectuarea cheltuielilor bugetare pe două secţiuni: secţiunea de funcţionare, care
reprezintă asigurarea desfăşurării actului public în condiţii optime, şi secţiunea de
dezvoltare, reprezentând obiectivele de investiţii realizate pentru comunitatea locală.
Secţiunea de funcţionare
Din punct de vedere economic, ponderea cea mai mare este deţinută de
cheltuielile de personal, respectiv 31,42% (în cadrul acestora un procent de 77%
este reprezentat de cheltuielile de personal pentru învăţământ), urmate de cheltuielile
efectuate pentru proiectele cu finanţare europeană, cu o pondere de 21,14%, şi
cheltuielile cu bunuri şi servicii, în procent de 21,05%, reprezentând împreună
73,64% din totalul cheltuielilor municipalităţii.
Secţiunea de funcţionare deţine o pondere importantă motivat de faptul că în
finanţarea Municipiului Iaşi se află cheltuielile de personal şi materiale necesare
desfăşurării activităţii în condiţii normale a unităţilor şi serviciilor subordonate: Direcţia
de Asistenţă Comunitară, Direcţia Creşe, cele 70 de centre bugetare reprezentând
unităţile de învăţământ aflate la nivelul Municipiului Iaşi, Spitalul “Dr. C.I. Parhon” Iaşi
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şi Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, Editura Junimea, Casa de Cultură “Mihai
Ursachi”, Ateneul Tătăraşi, Poliţia Locală Iaşi, Direcţia Locală de Evidenţa Populaţiei.
Din bugetul Municipiului Iaşi s-au asigurat fonduri pentru următoarele :
 serviciul de salubrizare a oraşului, prin colectarea şi tratarea
reziduurilor şi 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: pensionari, elevi, studenţi, prin Regia
Autonomă de Transport Public.

Totodată, Municipiul Iaşi a contribuit la buna desfăşurare, asigurând sumele
necesare, în calitate de organizator/participant, la următoarele acţiuni, evenimente,
activităţi: Sărbătorile de iarnă, Sărbătorile Iaşului, „24 Ianuarie”, Zona metropolitană,
Olimpiade şi concursuri, Cooperări internaţionale, „Ziua familiei”, „O zi fără maşină”,
„1 Iunie”, „Proruralis”, Asociaţia Oraşe Energetice din România, ARSACIS, ADIS,
Promovare externă, alte evenimente speciale de cultură, recreere, religie, precum şi
alte acţiuni.
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Secţiunea de dezvoltare
Pentru finanţarea investiţiilor publice derulate de către Municipiul Iaşi integral
din resursele proprii ale bugetului local, s-a utilizat suma de 32.970.000 lei.
În anul 2015, s-au efectuat operaţiuni privind proiectele finanţate din fonduri
externe nerambursabile primite de la Uniunea Europeană. Dintre proiectele derulate
în anul 2015, din care o parte finalizate pînă la sfârşitul anului, pentru care s-au
efectuat plăţi în valoare totală de 271.253.883 lei, menţionăm:


Axa de Dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Băncilă



Dezvoltarea Axei de transport Est-Vest



Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric –
Mănăstirea Golia



Sistem de Management de Trafic în Municipiul Iaşi



Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal



Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere



Modernizarea legăturii rutiere Centrul intermodal de transport - Gara Iaşi



Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud – Municipiul Iaşi



Reabilitarea şi modernizarea Centrului de bătrâni Sfânta Parascheva
Copou din Iaşi



Regenerare urbană zona Lăpuşneanu-Piaţa Unirii



Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din
Municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu de sub 350 euro/lună



Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi



Re-Block



Consolidare corp Şcoala Generală nr.33 M. Kogălniceanu



Construcţie, extindere corp A Liceul de Informatică G.Moisil



Desfiinţare parţială, consolidare, reabilitare şi reamenajare Şcoala
Generală nr.12 Carol I Corp A



Reabilitare infrastructură rutieră în zona industrială Iaşi.

Gradul de îndatorare al Municipiului Iaşi, la data de 31 decembrie 2015, este
de 15,57%, calculat în baza plăţilor efectuate pentru stingerea obligaţiilor financiare
aferente datoriei publice locale scadente în anul 2015, precum şi în baza veniturilor
proprii încasate ale Municipiului Iaşi, diminuate cu veniturile din valorificarea unor
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bunuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale.
Situaţia Fortus Iaşi
SC FORTUS SA beneficiază de o monitorizare continuă din partea
Municipiului Iaşi, fiind unul dintre cei mai mari debitori la bugetul local şi cu implicatii
deosebite în plan economic şi social. Municipiul Iaşi (creditor garantat şi membru în
Comitetul şi Adunarea creditorilor) a participat alături de creditorul majoritar AAAS la
împiedicarea intrării în faliment a societăţii (de 3 ori în decurs de 7 ani, ultima dată în
2015); prin procedura de dare în plată, o parte din patrimoniul Fortus va participa la
investiţii în parteneriat public-privat, iar o parte formată din active funcţionale va
asigura continuitatea obiectului de activitate (unic in Europa).
Am participat la toate sedinţele de Adunări şi Comitete de creditori, unde a fost
expus punctul de vedere al Municipiului Iaşi, întotdeauna favorabil asupra nevoilor
salariaţilor şi intereselor locale ale societăţii şi am fost prezenţi la toate reuniunile
interministeriale de la Prefectura Iaşi şi de la sediul creditorului majoritar AAAS de la
Bucureşti, unde s-a pledat pentru continuarea activităţii şi menţinerea profilului de
activitate. Au fost aprobate şi vânzări de bunuri excedentare, pentru a se crea
fondurile necesare acordării drepturilor salariale şi continuarea activităţii conform
Planului de reorganizare confirmat, plan actualizat de noii administratori judiciari.
Întreaga conduită a Municipiului Iaşi, în calitate de creditor important, a avut în
vedere salvarea activităţii economice, a locurilor de muncă şi, nu în ultimul rând, a
brandului FORTUS IAŞI.
Considerăm că cea mai bună soluţie pe termen lung o reprezintă conversia
acestui obiectiv strategic într-un parc industrial care să ofere companiilor spaţii pentru
dezvoltare tehnologică şi locuri de muncă.În susţinerea acestui obiectiv, Centrul
Tehnologic Iaşi şi Tehnopolis reprezintă două proiecte de succes – spaţiile
disponibile au fost imediat închiriate şi integrate în producţie.
Cu atât mai mult, o platformă industrială complex echipată şi funcţională
precum Fortus oferă o oportunitate colosală oricărei companii care ar urma să
beneficieze de aceste facilităţi.
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CAPITOLUL 4.
Infrastructură: întreținere și investiții
Proiecte europene; Proiecte finanțate din bugetul local
Proiecte europene finalizate în anul 2015
Dezvoltare arteră funcțională sud (Nicolina - Cug)
Unul din cele mai importante proiecte ale municipiului, finanţat cu fonduri
europene şi având ca ţintă o principală axă de transport, a fost finalizat în luna
decembrie 2015. Arealul modernizat cuprinde traseul Podu Roş – Nicolina – CUG, la
nivel de infrastructură stradală, pietonală şi de utilităţi.
De asemenea, prin acest proiect locuitorii cartierelor Nicolina, CUG şi Podu
Roş pot circula cu tramvaiele, după aproape 20 de ani. A fost montată o linie nouă,
respectiv 8 kilometri cale simplă de tramvai, transportul public din această zonă fiind
decongestionat. În cadrul proiectului s-a realizat şi consolidarea şi modernizarea
Pasajului Nicolina. De asemenea a fost reabilitată reţeaua stradală pe o suprafaţă de
66.000 metri pătraţi, aferentă străzii şi şoselei Nicolina, a fost consolidat şi reabilitat
pasajul suprateran şi a fost asfaltat rondul din Podu Roş. În acelaşi timp, au fost
modernizate trotuarele pe 30.000 metri pătraţi şi au fost realizate piste de biciclete pe
ambele sensuri de mers, din Podu Roş în CUG.
Proiectul „Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud-Municipiul Iaşi”
asigură decongestionarea traficului urban prin reabilitarea a 2 străzi și a pasajului
suprateran Podu Roş - Nicolina.Valoarea totală a investiției este de 74.382.551,43
lei.
Îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane s-a realizat prin:
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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Reabilitarea rețelei stradale pe str. Nicolina şi şos. Nicolina;



Refacerea şi modernizarea tramei stradale:



Reabilitarea spaţiilor pietonale aferente străzilor reabilitate (trotuare);



Crearea de piste de biciclişti;



Îmbunătăţirea sistemului de marcaje rutier;



Reabilitare refugii pietonale;



Reabilitarea retelelor aeriene;



Reabilitare cale de rulare tramvai;



Reabilitare pasaj suprateran Nicolina.
În cadrul proiectului s-a avut in vedere realizarea următoarelor obiective:

1.

Strada Nicolina- lungime: 790 m
 Reamenajarea Sensului giratoriu Podu- Ros;
 Refacerea carosabilului;
 Reamenajarea trotuarelor;
 Înfiinţarea pistelor de biciclişti;
 Reabilitarea linie de tramvai şi înfiinţarea peroanelor staţiilor de transport în
comun.
2. Pasaj Nicolina- lungime: 1.384 m
 Înființarea rampelor pietonale aferente Pasajului Nicolina (prevăzute cu
panouri fonoabsorbante);
 Reabilitarea suprastructurii şi infrastructurii Pasajului Nicolina;
 Înfiinţarea pistei de biciclişti;
 Schimbarea sistemului de iluminat şi crearea literelor volumetrice;
 Reabilitarea liniei de tramvai.
 Şoseaua Nicolina- lungime: 2.713 m
 Refacerea carosabilului;
 Reamenajarea trotuarelor;
 Înființarea pistelor de biciclişti;
 Reabilitarea liniei de tramvai şi înfiinţarea peroanelor staţiilor de transport în
comun;
 Refacerea buclei capăt CUG II, plantarea a 50 de arbori şi amenajarea
spaţiilor verzi.
3. Indicatorii fizici ai investiției:
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 Pasaj suprateran reabilitat (inclusiv bretele): 1.384,00 m s 13.383,83 mp;
 Străzi urbane reabilitate şi modernizate: 3.503,00 m si 60.621,17 mp;
 Cale de rulare tramvai reabilitată: 8.157 m c.s. şi 21.725,22 mp;
 Trotuare reabilitate şi modernizate: 9.103,74 m si 28.095,41 mp;
 Piste de biciclişti construite: 3.449,725 m;
 Treceri de pietoni modernizate: 46 buc;
 Spaţii verzi amenajate: 7.826,00 mp;
 Marcaje longitudinale amenajate: 18,415 km;
 Marcaje transversale amenajate: 1.614,09 mp;
 Indicatoare rutiere: 54 buc.
Axa de dezvoltare nord - sud, pasajul Octav Băncilă
Parte componentă a amplului proiect „Axa de dezvoltare Nord – Sud în
municipiul Iaşi”, Pasajul Octav Băncilă face legătura între cartierele Dacia –
Alexandru şi Păcurari, facilitând astfel traficul auto spre centrul oraşului.
Impresionanta construcţie are o lungime totală de 532 metri, dintre care 277 metri
sunt reprezentaţi de sectorul suspendat deasupra străzilor şi căii ferate. Partea
carosabilă are o lăţime de 7,80 metri, fiind formată din două benzi de circulaţie.
Lățimea totală a pasajului este de 11,90m cuprinzând 2x2,05m trotuare și spațiu de
siguranță, iar pe rampe lățimea este de 11m (7m parte carosabilă, 2x2m trotuare și
spațiu de siguranță). Pasajul asigură traficul rutier pe câte o bandă de circulație pe
sens cu lăţimea de 3,90m.
Sub pasaj au fost amenajate şi locuri de parcare accesibile locuitorilor din
zonă. Proiectul Axei de transport Nord – Sud, cu o valoare totală de aproximativ 85
milioane lei, a cuprins şi modernizarea străzilor din arealul deservit de pasajul Octav
Băncilă, atât din cartierul Alexandru cel Bun cât şi din Păcurari. Cele 9 străzi
modernizate totalizează o lungime de peste 9 kilometri. În anii precedenţi au fost
refăcute trotuarele şi a fost asfaltat carosabilul de pe str. Sarmisegetuza, str.
Strămoşilor, str. Tabacului, str. Columnei, str. Vitejilor, str. Muşatini, str. Plăieşilor şi
str. Petru Poni, iar în 2015 a fost finalizată şi modernizarea străzii Toma Cozma.
Valoarea totala a proiectului - 85.021.820,04 lei
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Reabilitarea centrului istoric al Iaşului
Regenerare urbană a zonei Lăpuşneanu – Piaţa Unirii
Proiectul de „Regenerare urbană a zonei Lăpuşneanu – Piaţa Unirii” a
transformat arealul cuprins între Piaţa Eminescu – Bd.Independenţei – Bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt. Lucrările au vizat o amplă reabilitare a pavimentelor, spaţiilor verzi,
mobilierului urban, iluminatului public, acceselor şi tuturor funcţiunilor din zonă,
transformarea străzii Alexandru Lăpuşneanu într-o zonă de promenadă, reabilitarea
canalizării pentru apa pluvială, introducerea de elemente de mobilier urban (fântâni,
bănci, stâlpi de iluminat, chioşcuri vânzare carte – anticariat, cabine de pază, coşuri
de gunoi, panouri informative, bolarzi retractabili, grătare metalice pentru protecţia
arborilor şi a unor zone având destinaţia de spaţii verzi.
De asemenea, a fost reabilitat și modernizat pasajul pietonal subteran din
Piaţa Unirii, cu refacerea acceselor în pasaj (interior şi exterior, dotarea cu lift și
platforme pentru persoane cu dizabilități), a finisajelor si a iluminatului interior,
precum şi reabilitarea WC-ului public. În plus, au fost reabilitate parcările publice, s-a
renovat şi modernizat Pasajul Mitocul Maicilor (strada dintre B-dul Independentei şi
Hotelul Astoria) şi parcul existent între Cinematograful Republica, Muzeul Unirii şi
Biserica Mitocul Maicilor.
Refacerea estetică şi funcţională a zonei, transformă arealul Piaţa Unirii –
Bulevardul Independenţei – Strada Lăpuşneanu, într-un centru pietonal unitar.Prin
această investiție, strada Lăpuşneanu, celebră alee de promenadă a Iaşului îşi
recăpătă parfumul de epocă căpătând o deosebită valoare din punct de vedere
turistic.
Valoarea totală a proiectului: 12.094.274, 21 lei
Linii de tramvai Bazar – Doi Băieţi
Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere a fost un proiect
cuprins în portofoliul de proiecte al Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de
Creştere Iaşi, Axa prioritară 1. Şantierul care a vizat modernizarea a aproximativ 10
km de linii de tramvai

din zona Nicolae Iorga- Zona Industrială – Metalurgie –

Tătăraşi a fost închis în luna decembrie 2015. Valoarea finală a investiției este de
61.719.095,46 lei.
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Acest proiect a constat în reabilitarea a aproximativ 9,9673 km cale de rulare
tramvai, reamenajarea a 13.024,55 mp de spaţii verzi, în zona delimitată de
intersecţia Doi Băieţi şi staţia de tramvai Bazar.
În urma implementării proiectului, rezultatele au fost următoarele:
1.

S-a reabilitat linia de tramvai cale simpla pe o lungime totală de 9,9673 km în

zonele: Bld.-ul Nicolae Iorga, (între stația de tramvai Bazar și bd-ulSocola); Bld-ul
Primăverii, (între bld.-ul Socola și intersecția cu Calea Chişinăului și str. Țesătura);
Calea Chișinăului, (între intersecția dintre Calea Chișinăului cu str. Țesătura și bld.-ul
Metalurgiei); B-dul Metalurgiei (între intersecția cu Calea Chișinăului și strada
V.Lupu); Strada Vasile Lupu (de la intersecția cu strada Ciurchi până la B-dul
Chimiei).
2.

S-au amenajat spaţii verzi pe platforma liniei de tramvai cu o suprafaţă totală

gazonată de 13.024,55 mp.
3.

S-a modernizat mobilierul urban prin refacerea a 10 peroane și montarea de

10 copertine pentru stațiile de transport public. S-au achiziţionat 10

borne

reflectorizante, 10 indicatoare de staţie, 20 coşuri de gunoi.
Splai Bahlui - 5,6 km infrastructură stradală
În timp record a fost finalizat proiectul de reabilitare şi modernizare a străzilor
de pe Splai Bahlui Mal Stâng. Proiectul aflat iniţial pe lista de rezervă pentru
finanţarea europeană a fost demarat cu lucrări efective în luna august 2015. A fost
modernizată infrastructura stradală pe o lungime de 5,6 km aferentă traseului podul
Sf. Ioan – bulevardul Metalurgiei – bulevardul Tudor Vladimirescu – Podu Roş –
Podul de Piatră şi o parte din bulevardul Mangeron. Splai Bahlui Mal Stâng este
ultimul proiect european demarat de municipalitatea ieşeană şi a fost finanţat din
economiile realizate pe celelalte proiecte. Valoarea totală a investiţiei este 16 857
405,03 lei şi alături de asfaltarea străzilor a cuprins reabilitarea trotuarelor,
amenajarea spaţiilor verzi, montarea stâlpilor de iluminat şi introducerea în subteran
a reţelelor electrice şi de telecomunicaţii.
Străzi urbane construite, reabilitate şi modernizate:
● 5.571,20 m străzi reabilitate;
● 6.211,00 m piste biciclişti construite;
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● 6.530,00 m trotuare construite;
● 14.900,00 mp spaţii verzi refăcute şi 424 arbori plantaţi;
● 87 locuri de parcare;
Mobilier urban, reţele, iluminat:
● 58 bănci;
● 220 coşuri de gunoi;
● 353 stâlpi de iluminat arhitectural;
● 5.470 m canalizaţii pentru reţele electrice şi telecomunicaţii.
Proiectul a cuprins 5 tronsoane cu următoarele lungimi:
- Tronson 1(Pod Sf. Ioan - B-dul Metalurgiei): 10,50 m (cu două benzi în calea
curenta, sens dublu), L=1603,21 m;
- Tronson 2 (B-dul Metalurgiei - B-dul T. Vladimirescu): 7,00 - 10,00 m (cu două benzi
în calea curentă, sens unic), L=1343,60 m;
- Tronson 3 (B-dul T.Vladimirescu - Pod Podu Roş): 7,00 - 10,00 m (cu două benzi în
calea curentă, sens unic), L=1281.38 m;
- Tronson 4 (pod Podu Roş - Pod Podu de Piatră): 10,50 m (cu două sau trei benzi în
calea curentă, cu tronsoane de sens unic şi tronsoane de sens dublu), L=1194.76 m;
- Tronson 5 (Axa 2 b-dul Mangeron): 7,00 m (cu două benzi în calea curentă, sens
unic spre podul Podu Roş), L=148.25 m;
Şcoala Carol I
La finalul lunii decembrie a fost închis oficial şi şantierul de modernizare şi
consolidare a clădirii Şcolii Carol I, unitate arondată Colegiului Naţional Costache
Negruzzi. Imobilul, monument istoric a trecut prin complexe lucrări de restaurare şi
reamenajare a interiorului. Obiectivul a fost finalizat cu ajutorul unui proiect cu
finanţare europeană obţinut de municipalitatea ieşeană. Demarat în primăvara anului
2015, proiectul are o valoare totală a lucrărilor de 3.536.897 lei, din această sumă
2,7 milioane lei fiind fonduri europene nerambursabile. Acestea au asigurat
continuarea şi finalizarea lucrărilor începute de municipalitatea ieşeană prin finanţare
de la bugetul local. Practic, cu ajutorul proiectului european, clădirea cu statut de
monument istoric este complet restaurată şi va oferi condiţii moderne de studiu
pentru aproximativ 300 de elevi.
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Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa II
Proiectul este realizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi şi a vizat
continuarea lucrărilor de reabilitare a ansamblului monument istoric Mănăstirea
Golia, restaurarea picturii interioare în lăcaşul de cult şi modernizarea zonei limitrofe
mânăstirii. Valoarea totală a proiectului (responsabilitatea Municipiului Iaşi) este de
9.150.599,74 lei.
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2015:finalizarea obiectivelor : Str.
George Enescu, str. Golia şi stradela Armeană, grup sanitar W.C. Tg. Cucu, iluminat
public și arhitectural, amenajare spații verzi, realizarea pictură interioară Biserica
Mănăstirii Golia;
Muzeul Municipal – loc pentru istoria Iaşului
Consolidarea şi restaurarea unui monument de patrimoniu, casa Burchi Zmeu,
redeschide muzeul dedicat istoriei oraşului. Cu o finanţare europeană de peste 12
milioane lei, municipalitatea a asigurat refacerea structurii clădirii de pe strada Zmeu
nr. 3, înlocuirea acoperişului, restaurarea faţadelor şi a interiorului. Toate aceste
lucrări sunt definitivate, pentru anul 2016 fiind planificată dotarea spaţiului cu vitrine
pentru expunere şi demararea procedurilor pentru constituirea patrimoniului.
Înfiinţarea Muzeului Municipal reînvie instituţia ce a funcţionat la Iaşi în
perioada interbelică şi va prezenta unitar istoria oraşului. Muzeul va avea spaţii de
expoziţii permanente şi temporare la parterul clădirii şi la etaj, sală multimedia, de
conferinţe şi un atelier de conservare şi restaurare.
Valoare totală a investiţiei: 12.592.385,26 lei
Obiective realizate:
Consolidare imobil din strada Zmeu nr. 3 (imobil P+1E+ subsol parţial (beci),
amprentă la sol: aprox. 480 mp, suprafaţă construită P+E: aprox. 900 mp)
- consolidare fundaţie;
- consolidare pereţi exteriori şi pereţi interiori;
- injectare în masă a pereţilor din zidărie de cărămidă;
- executare planşeu de beton peste parter;
- refacere planşeu etaj;
- refacere şarpantă de lemn şi învelitoare de tablă;
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Reabilitarea faţadelor exterioare
- refacerea faţadelor până la nivelul restaurării elementelor decorative şi de detaliu
specifice perioadei în care a fost realizat imobilul;
- refacerea căilor de acces/evacuare în/din imobil;
- instalaţie iluminat arhitectural;
- refacerea tâmplăriei (uşi de acces şi ferestre).
Reabilitarea interioară a clădirii:
- parter: 10 camere, 6 holuri, 1 grup sanitar;
- etaj: 8 camere, 2 holuri, 1 grup sanitar;
- pod;
- reabilitare finisaje interioare, pardoseli, scară interioară din beton, placată cu lemn;
- reabilitare instalaţii electrice, sanitare şi termice;
- instalaţii de iluminare specifică pentru exponate;
- instalaţii de siguranţă pentru patrimoniu;
- instalaţie curenţi slabi, telefonie, cablu, internet, sonerie;
- utilizarea spaţiului în conformitate cu legislaţia specifică, în vederea asigurării
funcţiunilor specifice muzeelor: spaţii de expunere, amenajare sală multimedia şi
instalaţie audio pentru vizitatori.
Amenajarea exterioară (351 mp suprafaţă neconstruită aferentă clădirii din
Strada Zmeu nr. 3)
- cale de acces;
- locuri de parcare;
- spaţiu verde;
- împrejmuire;
- racorduri la utilităţi.
Sistem de management de trafic în Municipiul Iași
Lucrările de instalare a infrastructurii pentru sistemul de management al
traficului au fost finalizate în luna decembrie 2015. Cu o valoareatotalăaproiectului de
87.851.643,21 lei, Sistemul de Management de Trafic presupune realizarea unui
sistem care să asigure monitorizarea, controlul și optimizarea automată atraficului
urban în Municipiul Iași prin dotarea intersecțiilor cu sisteme moderne de semnalizare
și dirijare, de tip adaptiv, conectate la unsistem centralizat de dirijare a circulației.
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Obiectivele specifice:
-

Un centru de comandă ş icontrol al traficului;

-

90 intersecţii şi treceri de pietoni semaforizate şi echipate cu automate de

dirijarea circulaţiei şi detectori de vehicule de tip video. Amplasarea si stemelor
acustice pentru persoanele cu dizabilităţi de vederea fost stabilită de comun acordcu
Asociaţia Nevăzătorilor din România, filiala Iaşi - Vaslui,iar prezentul proiect
integrează dispozitivele existente;
-

Un sistem de comunicare între intersecţii şi centrul de comandă cu fibră

optică;
-

Un sistem de camere video pentru supravegherea condiţiilor de trafic;

-

Un sistem de management al defectelor.
Iniţiat pentru fluidizarea circulaţiei rutiere, sistemul a înregistrat probleme

odată cu punerea în funcțiune a noilor semafoare. În acest moment, întreaga rețea
este în curs de adaptare la condițiile de trafic prezente și odată cu definitivarea
structurii de personal pentru centrul de comandă se va lucra pentru ca sistemul să
devină eficient.
Proiecte în curs de implementare
Sistemul centralizat de termoficare – reducerea noxelor şi modernizări
Sistemul centralizat de termoficare beneficiază de un proiect european cu
finanţare impresionantă şi care vizează modernizarea reţelelor şi a capacităţilor de
producţie din cadrul CET. Cu o valoare totală, fără TVA,

de 249.135.892 lei,

proiectul include 6 obiective de investiţii. O singură componentă este încă în lucru, în
cazul instalaţiei de desulfurare, stadiul de realizare fiind de 97%. Probele finale vor
începe în luna februarie 2016, la sfârşitul lunii aprilie 2016 fiind termenul final al
acestui ultim contract de lucrări.
Proiectul cuprinde următoarele componente:
Componenta 1 – Retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte, CAF1 şi CAF3
din CET1 Iaşi
Retehnologizarea cazanului de apă fierbinte CAF1 de 100 Gcal/h cu
adaptarea pentru o sarcină de 50 Gcal/h ( 58,15 MWt) pentru arderea gazelor
naturale cu emisii reduse de NOx, creşterea eficienţei, monitorizarea emisiilor.
Stadiul de realizare : 100%
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Componenta 2 – Retehnologizarea cazanului de abur nr. 2 din CET2 Iaşi
Retehnologizarea cazanului de abur CAE 2 pe huilă de 420 t/h, 140 bar, 540 o
C care aparţine de IMA 4, pentru arderea cu NOx redus.
Stadiul de realizare : 100%
Componenta 3 – Montarea unei instalaţii de desulfurare (DESOX) în CET2
Iaşi
Realizarea unei instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere pentru cazanul de
abur retehnologizat (IMA4) pentru încadrarea emisiilor de bioxid de sulf ( SO2) în
limitele prevăzute de autorizaţia integrată de mediu.
Stadiul de realizare : 97%. În luna februarie 2016 va fi pusă în funcţiune a instalaţiei
de desulfurare din CET 2, iar în luna aprilie 2016 se vor

efectua testele de

performanţă aferente acestei instalaţii.
De asemenea, în luna februarie 2016 se vor efectua testele de performanţă la
cazanul de 420t/h din CET 2.
Componenta 4 – Instalaţie de colectare uscată a cenuşii în CET2 Iaşi
Realizarea unui sistem de colectare uscată a cenuşii de la electrofiltrele
cazanului nr.2, cu o capacitate totală de 6 t/h în vederea colectării sub formă uscată
a cenuşii provenite de la cazanul de abur nr. 2 (CAE2), în vederea întrebuinţării în
alte sectoare (de exemplu sectorul construcţiilor). Aceasta va permite oprirea
procesului actual de depozitare umedă a cenuşii şi zgurii precum şi închiderea
depozitului de cenuşă si zgură după termenul de conformare.
Stadiul de realizare : 100%
Componenta 5 – Retehnologizarea pompelor de transport în CET 1 şi CET2
Iaşi
Modernizarea staţiei de pompe de transport agent termoficare prin instalarea
unor pompe şi/sau motoare noi pentru unele pompe şi instalarea unor convertizoare
de frecvenţă.
Stadiul de realizare : 100%
Componenta 6 – Retehnologizarea magistralei 2 a reţelei de transport
Retehnologizarea a 5,25 km de reţea de transport din cadrul magistralei M2,
prin înlocuirea conductei existente cu conducta preizolată, în vederea reducerii
pierderilor de căldură.
Stadiul de realizare : 100%
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De asemenea, este inclusă şi o componentă ce vizează asistenţa tehnică,
conştientizare publică şi supervizare.
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea căminului de pensionari Sf.
Cuvioasă Parascheva” Iaşi
Proiectul de îmbunătățire a condițiilor de sprijin socialși care are ca obiect
lucrări de modernizare și extindere a Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă
Parascheva din Copou a fost prelungit ca dată de finalizare la sfârşitul lunii iunie
2016. Întârzierile în definitivarea obiectivelor au fost cauzate de firma de construcţii
care a câştigat licitaţia de lucrări. Problemele au necesitat rezilierea contractului şi
parcurgerea etapelor pentru o nouă procedură de licitaţie. Valoarea totală a
proiectului este de 10.919.226,60 lei şi urmăreşte reabilitarea infrastructurii clădirii şi
extinderea cu un nou corp în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor
vârstnice, la parametri recomandaţi de legislaţia învigoare şi standardelor europene.
După rezilierea contractului cu Compania Moldoconstruct a fost încheiat un
nou contract de lucrări cu SC CONFORT 2000 SRL Brăila.
Lucrările efectuate până la acest moment de către noul constructor sunt
următoarele:
-

au fost atacate lucrări de arhitectura termoizolare faţade, Corp A şi B, inclusiv

finisaje Corp C şi Corp D - 70% deja realizate;
-

lucrări de hidroizolație la acoperişuri pentru corpurile B,C şi D;

-

a fost dezafectat corpul D unde au fost începute lucrările de consolidare -90%;

-

se realizează finisaje, glet, var -50%

-

a fost dezafectat parţial corpul C unde au fost începute lucrările de consolidare

– 30%;
-

se efectuează lucrări de instalaţii termice şi sanitare ( coloane distribuţie

orizontale ) în corpurile C şi D;
-

a fost demarată platforma pentru grup electrogen;

-

a fost demarată procedura de achiziţionare a grupurilor de pompare, grupul

electrogen aferente rezervei intangibile de apă;
-

se efectuează lucrări de instalații electrice la corpul D;

-

instalaţiile în subsol la corpul D sunt realizate în procent de 90%;
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-

a fost demarată construirea clădirii corpului aferent centralei termice;

-

Corpul E este finalizat şi urmează sa fie dotat cu jaluzele.
Proiecte finanţate din bugetul local
În cursul anului 2015 au fost incluse pe lista de investiţii o serie de obiective,

pentru a căror finanţare s-a apelat la resursele bugetului local.
1. Zona cartier Păcurari - Canta :
- reabilitarea Parcului Mimoza din cartierul Păcurari;
– s-au efectuat şi recepţionat lucrările de racordare individuală la curent electric în
sumă de 632,40 lei, pentru apartamentele componente ale imobilului din str.
Canta60;
- s-au executat şi recepţionat lucrări de amenajare trotuare pentru zona Şoseaua
Păcurari, în valoare de 16.611,80 lei.
2. Zona cartier Dacia – Alex. cel Bun – Mircea cel Bătrân – Galata :
Au fost finalizate lucrările de amenajare trotuare pe Şos. Iaşi – Voineşti, bd.
Alexandru cel Bun şi strada Petru Şchiopu, în valoare de 328.249,51 lei.
3. Zona Nicolina-Frumoasa - C.U.G.:
Au fost finalizate lucrările de amenajare trotuare pe Aleea T. Neculai şi Bd. D.
Mangeron, cu o finanţare totală de 142.352,08 lei.
S-au executat şi recepţionat lucrările de reabilitare termică la Creşa nr. 19 –
zona Nicolina, în sumă de 164.724,75 lei.
Au fost demarate lucrările preliminare pentru restaurarea monumentului
Crucea lui Ferentz.
4. Zona cartier Podu Roş - Socola – Bucium – Bularga – Zona Industrială:
- lucrări de amenajare trotuare pentru zonele Şos. Bucium şi Bd. D. Cantemir , în
valoare de 642.522,01 lei;
– s-au efectuat şi recepţionat lucrările de racordare individuală la curent electric în
sumă de 198,40 lei, pentru apartamentele componente ale imobilului din str.
Bularga,nr. 14– A;
- s-au executat şi recepţionat lucrările de modernizare stradela Sf. Andrei.

5. Zona Bd-ul Independenţei - Copou – Sărărie :
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- s-au executat şi recepţionat lucrări de amenajare trotuare în total suma de 7.325,41
lei, aferente str. Toma Cozma;
– au fost executate şi recepţionat lucrările de reabilitare termică la Creşa nr. 14-zona
Copou, în sumă de 370.23109 lei ;
6. Zona cartier Tătăraşi – Aviaţiei – Tudor Vladimirescu :
-

s-au executat,achitat şi recepţionat lucrările de împrejmuire la stadionul

,,Tineretului’’, din cartierul Tătăraşi, în sumă de 39.038,37 lei ;
- s-au executat şi recepţionat lucrări de amenajare trotuare pentru zona Aleea
Dorobanţi, în valoare de 42.692,34 lei;
- s-au executat lucrări de modernizare a străzi Eternitate, în valoare de 306.088,41
lei. Lucrările vor continua şi în anul 2016.
- s-au executat lucrări de împădurire a unui teren de 39,736 ha. pentru compensarea
suprafeţei de 6,5674 ha. terenscos din circuitul forestier, ca urmare a implementării
proiectului Ciric, în sumă de 85.069,66 lei.
7. Zona Centru - Gară:
- s-au achiziţionat echipamente pt. Iluminatul festiv de Sărbători, în sumă de
148.833,85 lei;
– s-a achiziţionat apartamentul

denumit generic Baia Turcească , în sumă de

399.358 lei.
8. Infrastructură modernizată
Trotuare – s-au executat lucrări pe bd. Alexandru cel Bun, bd. Dacia, str.
Fântânilor, str. V.Lupu, str. Gh. Asachi, str. Stoicescu, Calea Galata, str. Ciric, str.
Orientului, Aleea Nicolina, str. Drobeta, bd. Poitiers, sos. Iași-Voinești, str. P.
Ispirescu, str. Stejar.
În pentru perioada mai – decembrie 2015 s-a reabilitat o suprafață totală de
96,31 smp trotuare, cu o valoare totală de 1.045.493,50 lei.
Parcări - Având în vedere faptul că numărul locurilor de parcare este
insuficient față de numărul mare de autovehicule existente în prezent, în acest an sau reconfigurat o serie de parcări: Al. Rozelor, str. P. Halipa, str. Argeș, str. Sf. Lazar,
str. Dancu, str. V.Lupu (nr.148), str. Păun, str. Cerna 2A, bd. Dacia, sos. Nicolina
bl.999, str. Canta 19, str. Sucidava bd. Dacia 2, str. Hlincea, str. MCB bl.N2, str. MCB
nr.11, str. MCB nr.2, aleea MCB bl.O3-O5, parcare CUG, MCB bl. R4, MCB bl.B3,
mihai.chirica@primaria-iasi.ro

tel. +40-232-218.188

fax +40-232-212.000

63

Raport de Activitate pentru perioada mai - decembrie 2015
Primar Interimar Mihai Chirica

MCB bl. R3, zona Gării, Golia – Independentei, sos. Naționala nr.66, zona T.
Vladimirescu, str. I. Creanga, etc., lucrări în valoare de 3.281.740,10 lei, aproximativ
1.117 locuri de parcare.
Modernizare alei pietonale: s-au executat lucrări de modernizare (pavaj,
bordură mare, bordură mică, ridicare la cota cămine) a trotuarelor și aleilor pietonale
în cartierele din municipiul Iasi: sos. T. Neculai, sos. Iași-Voinești, sos. Bucium, bd.
Cantemir – bd. N. Iorga, str. Dorobanți, str. P. Schiopu, , bd. ACB – Familial, rond
CUG, str. Pojărniciei, str. Eternitate, etc.), în suprafața de 13.700,00 mp, lucrăriin
valoare de 1.354.986,36 lei. S-au executat lucrări de modernizare pe str. Eternitate si
au fost finalizate lucrările pe stradela Sf. Andrei, artera ce asigura legătura între bd.
D. Cantemir şi str. Palat, lucrări în valoare de 334.394,84 lei.
Reparaţii străzi de categorie inferioară: cartier Cicoarei, cartier Bucium,
cartier Valea Adâncă, cartier Galata, cartier Copou, cartier Păcureț, cartier Crucea
Roșie, etc., lucrări în valoare de 2.709.551,61 lei.
Elaborarea planului de mobilitate urbană durabilă pentru polul de
creștere Iași
Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi a sprijinit BERD si MDRAP în demararea
procesului

de

elaborare

a

planului

de mobilitate a Polului de Creștere Iași,

document care va fi cadru suport al proiectelor de transport urban ce urmează să
se

implementeze

în

perioada

2014-2020.

Elaborarea documentului a fost

atribuită unui consorțiu condus de PTV Transport Consult GmbH. 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 este
dezvoltat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi,
Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară - Zona Metropolitană Iaşi şi se va

concretiza într-o strategie care va conţine proiecte specifice adresate comunităţii ce
urmează să fie implementate până în anul 2030.
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CAPITOLUL 5
Excelență în educație și cultură
Introducere
Cred cu fermitate că o construcţie europeană solidă are între componentele
principale educaţia şi cultura ca factori de integrare, de toleranţă, de acceptare a
diversităţii, de creare de punţi durabile între naţiuni.
În faţa educaţiei şi culturii, orice formă de agresiune devine inconsistentă,
tocmai de aceea trebuie să ne alăturăm eforturilor comune de promovare a culturii la
nivel european, în toate formele ei.
Având de partea noastră o poziţie geografică privilegiată şi atuuri culturale
incontestabile, graniţă estică a Uniunii Europene, în proximitatea Republicii Moldova
şi a Ucrainei, Iaşul va contribui activ la propagarea valorilor culturale europene şi la
crearea unui veritabil laborator de idei care vor avea o contribuţie majoră la creşterea
potenţialului economic şi turistic al zonei.
Totodată, aduc mulţumirile mele oamenilor de cultură din Iaşi şi din diaspora,
organizaţiilor

neguvernamentale,

reprezentanţilor

mass-media,

oamenilor

din

comunitatea de afaceri şi ieşenilor care cred în potenţialul educaţional şi cultural al
oraşului nostru şi vă asigur că veţi avea în Primăria Municipiului Iaşi un partener şi un
susţinător al iniţiativelor dumneavoastră de calitate pentru oraşul nostru.
Depozitarul unui patrimoniu spiritual, istoric, cultural şi religios unic, oraş
multicultural, universitar de prim rang al României, cu o dezvoltare economică
remarcabilă în ultimii ani în sectoare cheie pentru economia mondială (industria de IT
şi outsourcing în continuă dezvoltare, fiind doar un exemplu), cu un public doritor de
evenimente culturale de calitate şi de integrare

într-un spaţiu cultural european

efervescent şi creativ, Iaşul merită pe deplin o recunoaştere internaţională a
potenţialului său educaţional şi cultural, fapt care va contribui la dezvoltarea unei
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infrastructuri moderne şi la crearea unor legături durabile cu promotorii culturii,
spiritualităţii şi educaţiei la nivel european.
Vă adresez invitaţia de contribui, împreună, la conturarea unui un oraş modern
şi profund ataşat valorilor europene şi de a genera, prin intermediul educaţiei şi
culturii, un sentiment de securitate europeană, de incluziune şi de construcţie
spirituală indestructibilă.
Educaţie
Primăria Municipiului Iaşi a susţinut, în colaborare cu Inspectoratul General
Judeţean Iaşi şi cu organizaţiile neguvernamentale implicate în educaţie, proiecte
educaţionale menite a genera valoare pentru Iaşi şi activităţi cu impact deosebit
pentru întreaga comunitate ieşeană.
Evidenţiem, cu accent special, organizarea celei de-a 4 ediţii a Galei
Excelenţei în Educaţie, întrucât excelenţa şi recunoaşterea valorilor trebuie să
găsească întotdeauna ecou în rândul comunităţii noastre.
În semn de preţuire pentru profesorii şi elevii care au obţinut performanţe
deosebite la examenele de evaluare naţională şi bacalaureat, Primăria Municipiului
Iaşi a premiat elevii şi directorii şcolilor care au obţinut performanţe deosebite pe plan
naţional.
Primăria Municipiului Iaşi a intensificat programele de stagii în instituţie, ca
semn al deschiderii şi transparenţei activităţii instituţiei, pentru elevii şi studenţii din
Iaşi interesaţi să cunoască activitatea Primăriei Municipiului Iaşi.
Programul de Investitii Invatamant
OBIECTIVUL

Mii lei

Investiții în Invatamant

10 452,5

A.Lucrari

1.827,55

Construire extindere corp A Liceul de Informatica "Gr.Moisil"
si lucrari ptr.desfiintare magazie anexa 2 a liceului

160,00

Construire corp nou Liceul "M.Costin"

400,00

Extindere corp nou Liceul "V.Alecsandri"

1.002,55

Reconstruire corp C Gradinita PP 5 "Sf.Sava"

255,00

Extindere gradinita Gradinita PP 1
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Amenajare hol acces corp nou Liceul "M.Costin"
Alte cheltuieli de Investitii școli și grădinițe – dotari mobilier, aparatura la școli și
grădinițe
Proiecte reparații capitale, expertize si studii pentru unitățile de învățământ Colegiul
de Arte O. Băncilă, Colegiul National "G.Ibraileanu", Scoala "B.P.Hasdeu", Scoala
"M.Kogalniceanu" Liceul "D.Cantemir", Liceul "V.Alecsandri", Liceul Tehnologic, Scoala
Postliceala Sanitara, Scoala "C.Sylva", Colegiul "V.Adamachi", Grădinițele PP 26, PP 23,
PP1
Alte cheltuieli asimilate investitiilor(reabilitari si reparatii capitale)

72,00
8624,95

777,60

7.257,95

Reabilitare scoala Scoala "I.Simionescu"

550,00

Reparatii acoperis si reabilitare termica corp arte plastice Colegiul "O.Bancila"

300,00

Colegiul"V.Adamachi"

190,00

Reparatii capitale fatada Colegiul Economic Administrativ

100,00

Reabilitare corp laboratoare Colegiul"M.Eminescu"

249,00

Reparatii capitale tamplarie scoala Colegiul "I.C.Stefanescu"

147,70

Reabilitare termica camin C 2 Colegiul Tehnic "I.C.Stefanescu"

295,00

Reparatii capitale tamplarie si hidroizolatie scoala si ateliere Colegiul T. "M.Sturdza"

200,00

Reparatii capitale fatada sala sport Colegiul de Electronica si Telecomunicatii

159,00

Reparatii capitale corp B Liceul "A.I.Cuza"

350,00

Reparatii capitale corp A si D Scoala "B.P.Hasdeu"

327,30

Reparatii capitale corp B Liceul "A.I.Cuza"

350,00

Reparatii capitale fatada Scoala "D.A.Sturdza"

272,40

Reparatii capitale interioare Scoala"G.I.Bratianu"

350,00

Reparatii capitale tamplarie si acoperis corp B Scoala "I.Neculce"

806,15

Reparatii capitale Scoala "V.Conta”

567,60

Reparatii capitale instalatii electrice Gradinita pp 20

160,00

Reparatii capitale acoperis Gradinita pp 21

344,00

Reparatii capitale hidroizolatie Gradinita pp 23 "Cuvioasa Parascheva"

500,00

Direcția Creșe
Direcția Creșe este un serviciu public care oferă servicii cu caracter social,
medical şi educaţional, având ca scop supravegherea, educarea timpurie si
îngrijirea copiilor cu vârstă antepreșcolară. Pe tot parcursul anului 2015 s-a avut în
vedere îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru protecția și siguranța copiilor, dar şi
a angajaţilor. Lipsa mare de personal cu care Direcția Creșe s-a confruntat în ultimii
ani s-a ameliorat prin angajarea unui număr suficient de persoane care să poată
asigura servicii de calitate pentru supravegherea, îngrijirea și educarea copiilor.
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Număr de grupe

Număr de copii
înscriși

Gradul de
ocupare

Universul Copiilor (Creșa nr. 1)

3

77

100%

Curcubeul Veseliei (Creșa nr. 2)

4

87

100%

Clopoțelul Magic (Creșa nr. 6)

2

55

100%

Poienița Însorită (Creșa nr. 8)

4

109

100%

Voiniceii (Creșa nr. 9)

4

93

100%

Piticii Năzdrăvani (Creșa nr. 10)

2

69

100%

Primii Pași (Creșa nr. 14)

2

56

100%

Fluturașii Veseli (Creșa nr. 15)

2

48

100%

Piticot (Creșa nr. 19)

4

110

100%

Năzdrăvanii Veseli(Creșa nr. 24)

2

39

100%

Steluța Fermecată(Creșa nr. 25)

4

100

100%

Creșa

TOTAL

843

Direcția Creșe și-a propus îndeplinirea următoarelor obiective :


Creșterea continuă a calității serviciilor oferite comunității ieșene, copiilor
acesteia și familiilor lor, prin asigurarea unui microclimat corespunzator, care
să le ofere copiilor siguranță, protecție și îngrijire adecvată;



Crearea șanselor egale pentru toți copiii prin educare și îngrijire personalizată,
formarea și dezvoltarea competențelor parentale într-un context de solidaritate
comunitară indiferent de statutul social, venit, etnie și religie, printr-o abordare
convergentă a copilului și implicarea părinților acestuia în special mama;



Stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în
plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile
specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;



Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de
realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;



Promovarea interactiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei.
Pe parcursul anului 2015 s-au realizat următoarele lucrări de investiții:
1. Reabilitarea Creșei nr 6 – Clopoțelul Magic - clădire în care este și

sediul Direcției Creșe. Investiția a fost realizată din bugetul Direcției Creșe și a fost
în sumă totală de 102.535 lei. Principalele lucrări au fost de înlocuire a tâmplăriei,
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reabilitarea interioarelor și a instalațiilor sanitare, reabilitarea fațadelor precum și a
curții interioare.
2. Reabilitarea termică a Creșei nr 14 – Primii Pași - a fost o parte a
programului de investiții proprii a Primăriei Municipiului Iași iar suma totală a
lucrărilor realizate a fost de 371.196 lei. Lucrările executate au fost de anvelopare a
clădirii, izolație a acoperișului, înlocuire a tâmplăriei exterioare, amenajări interioare
( gresie, faianță, parchet, etc.). De asemenea s-au efectuat lucrări de împrejmuire a
perimetrului și de amenajare alei și trotuare.
3. Reabilitarea termică a Creșei nr 19 – Piticot

- a fost o parte a

programului de investiții proprii ale Primăriei Iași iar sumă totală a lucrărilor
realizate a fost de 163.959 lei. Lucrările executate au fost de anvelopare a clădirii,
izolație a acoperișului, înlocuirea tâmplăriei exterioare, împrejmuire curte.
4. Reabilitarea Creșei nr 2 – Curcubeul Veseliei - investiția a fost realizată
din bugetul Direcției Creșe și a fost în sumă totală de 87.535 lei. Principalele
lucrări au fost de înlocuire a tâmplăriei, amenajări interioare.
5. Reabilitarea Creșei nr 9 – Voiniceii - investiția a fost demarată în anul
2015, din bugetul Direcției Creșe, prin realizarea lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei
și va continua în anul 2016 cu realizarea lucrărilor de hidroizolație a acoperișului.
Suma totală a contractului de lucrări este de 108.289 lei.
6. Creșterea confortului termic pe timpul verii, pentru copiii înscriși în
creșe, a reprezentat un obiectiv al instituției. În acest sens au fost achiziționate
aparate de aer condiționat pentru fiecare grupă de creșă – un total de 38 aparate.
Obiective pentru îmbunătăţirea activităţii din anul 2016:
Angajarea de personal cu calificarea de educator puericultor, pentru fiecare
creșă Activitatea specifică desfășurată de educatorul puericultor, în colaborare cu
restul personalului din creșă va conduce la dezvoltarea copiilor, în plan intelectual,
socio-afectiv și psihomotor, după vârsta și potențialul fiecărui copil


Demararea de lucrări de investiții la Creșa nr 1, str. Ţuţora, clădire care
necesită lucrări ample de reabilitare.



Dotarea fiecărei creșe cu calculator, în vederea asigurării efectuării în condiții
adecvate a tuturor lucrărilor legate de partea administrativă sau educativă a
activității.
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Achiziția de mobilier specific și de ustensile pentru bucătărie, pentru
îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității încât să se păstreze
caracterul funcțional al fiecărui sediu de creșă.
Cultura
Biroul de relații cu societatea civilă din cadrul Serviciului Relații Comunitare și

Politici Publice gestionează, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al
instituției, comunicarea între Municipiului Iaşi şi instituţiile de cultură din Iaşi, cultele
religioase, structurile sportive şi ONG – urile cu activitate la nivelul municipiului Iaşi.
Prin această structură se monitorizează şi evaluează proiectele finanţate de la
bugetul local în domeniile de competenţă (cultură, religie, sport şi societate civilă),
inclusiv prin parteneriate. Biroul menționat are de asemenea și atribuții de finanțare a
proiectelor de sport și tineret.
Municipiul Iaşi dezvoltă anual legătura cu reprezentanţii societăţii civile,
susţinând acţiunile, proiectele care vin din acest palier al comunităţii, pornind de la
principiul că o comunitate democratică trebuie să încurajeze în orice moment
iniţiativele care provin din partea cetăţenilor.
În anul 2015, programul de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor de
interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale din Municipiul Iaşi a
demarat în luna mai, selecţia proiectelor ONG –urilor fiind realizată de către Comisia
de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluarea Proiectelor (C.R.S.C.E.P.), în
conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi cu
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.R.S.C.E.P.
Suma alocată în anul 2015 de la bugetul local pentru finanţarea
nerambursabilă a proiectelor societăţii civile a avut valoarea de 150.000 lei.
Domeniile prioritare de finanţare au vizat următoarele paliere: social, tineret,
educaţie, cultură (cu excepţia proiectelor care vizează editarea şi publicarea de cărţi,
reviste sau alte publicaţii, pentru care există program special de finanţare de la
bugetul local), sănătate.
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Pentru

anul

2015,

Municipiul

Iaşi

a

finanţat

nouă

organizaţii

nonguvernamentale pentru următoarele proiecte, alocând următoarele sume per
proiect şi a susţinut următoarele acţiuni şi activităţi:


Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany – Proiectul “Servicii de recuperare
pentru integrarea socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi” - 26.100 lei – care a
vizat oferirea de servicii integrate pentru 20 de copii şi tineri cu dizabilităţi incluşi
în programul de terapie, precum şi servicii de consiliere pentru părinţi;



Asociaţia Tranzit.ro – Proiectul “Generaţia Online – Expoziţie de artă
contemporană şi proiect în spaţiul public din Iaşi” - 13.467 lei – care a vizat
producerea şi transportarea lucrărilor de artă ce constituie expoziţia, instalarea
expoziţiei,

organizarea

unei

discuţii

interdisciplinare

publice

în

spaţiul

expoziţional;


Asociaţia Salvaţi Copiii – Proiectul “Gândeşte înafara... Stigmei!” - 19.888 lei
– care a vizat elaborarea design-ului unui curs de formare a cadrelor didactice
pentru implementare program anti-stigmă în şcoli, precum şi formarea cadrelor
didactice selectate, dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea programului
anti-stigmă în şcoală şi comunitate, urmate de consultări între instituţiile implicate
în includerea socială şi educaţională a copiiilor cu tulburări de sănătate mintală;



Fundaţia Comunitară Iaşi – Proiectul “Mentorat pentru performanţă” 13.631,8 lei – care a vizat selecţia mentorilor, consilierea psihologică a tinerilor,
workshop-uri pentru mentori şi activităţi de grup pentru socializare, finalizate cu
crearea unui ghid de bune practici;



ANCAAR Iaşi – Proiectul “Suport pentru integrarea copiilor diagnosticaţi cu
autism în învăţământul de masă” - 10.378,8 lei – care a vizat crearea unui grup
online cu resurse informaţionale cu scopul de a schimba materiale şi instrumente
de lucru utilizate în lucrul cu copii diagnosticaţi cu autism, precum şi realizarea
unui album online pentru promovarea şi recunoaşterea publică a cadrelor
didactice care integrează în clasele lor copii diagnosticaţi cu autism;



Fundaţia Star of Hope România – Proiectul “Paşi pentru o comunitate
incluzivă” - 28.500 lei – ce a vizat realizarea de cursuri de instruire pentru părinţi
care au copii sau tineri cu dizabilităţi, consilierea şi informarea lor;



Asociaţia EURODEMOS – Proiectul “Lideri pentru Europa” - 15.050 lei –care
presupune creşterea participării tinerilor şi a cetăţeniei europene active;
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Asociaţia „Păpădia” – Proiectul “Alternative comunitare pentru persoane
vârstnice dependente” - 12.318 lei – care a vizat realizarea unui profil tipic al
îngrijitorilor la domiciliu, furnizat de o echipă de specialitate şi acordarea de
servicii specializate pentru aceste persoane;



Asociaţia SF.Damian – Proiectul “Pentru seniorii noştri” - 10.660 lei - care a
vizat acordarea de servicii de îngrijiri social-medicale şi paliative la domiciliu
pentru seniori.
În ceea ce priveşte finanţarea domeniului culturii scrise, în baza aceleiaşi

Legi 350/2005, suma alocată de Municipalitate pentru anul 2015 a fost de 75.000 lei,
finanţând şase proiecte prin internediul cărora au fost editate, publicate şi difuzate
publicaţii culturale ale Municipiul Iaşi, după cum urmează:


Asociaţia Revista „Convorbiri literare” – Proiectul “Editarea, publicarea şi
difuzarea revistei „Convorbiri literare” – 25.000 lei;



Fundaţia Culturală „Poezia” – Proiectul “Editarea, publicarea şi difuzarea
revistei „Poezia” – 12.000 lei;



Asociația Culturală ”Zon@Literară” Iași - Revista de cultură și de atitudine
”Zon@Literară” – 11.700 lei;



Fundația Solidaritate și Speranță – Proiectul “Influențe Art Nouveau în Arta
Decorativă Eclesială. Mănăstirea ”Sfinții Trei Ierarhi” – 10.900 lei;



Fundaţia Culturală „Calea, Adevărul şi Viaţa” - Editarea şi publicarea revistei
„Cronica veche” – 10.400 lei;



Asociaţia Culturală Feed Back - Revista de experiment literar ”Feed-Back” –
5.000 lei.
De asemenea, Municipiul Iaşi a răspuns şi altor solicitări de susţinere

venite din spaţiul socio-cultural, susţinând în calitate de parteneri următoarele
proiecte:


Proiectului pentru Editarea de carte „Repere editoriale ale Iaşului” – în
parteneriat cu Editura Junimea.- un proiect editorial de impact, desfăşurat în
cadrul Sărbătorilor Iaşului 2015 - 4.000 lei;



Proiectului Regional Campania Oamenii Timpului, ediţia a II-a, care a avut
loc în Regiunea Nord-Est a României, în Chişinău, în Iaşi şi în Cernăuţi – în
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parteneriat cu Asociaţia Revista TIMPUL (ART) – care a vizat recunoaşterea şi
premierea elitelor intelectuale, culturale, ştiinţifice din zona Moldovei, de pe
ambele maluri ale Prutului, dar şi din zona Cernăuţi – 277.050 lei;


Festivalul GFEST - un eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia
Culturală Moldavia – care a vizat organizarea de workshopuri pentru copii,
workshopuri de comunicare şi improvizaţie, informări despre cultura coreeană,
armeană, Uniunea Europeană, etc – solicitări logistice;



A treia ediţie a evenimentul Swimathon - organizat în parteneriat cu Fundaţia
Comunitară Iaşi – care a vizat atragerea sumelor necesare pentru finanţarea a
12 proiecte din comunitate prin intermediul unei întreceri de înot – solicitări
logistice;



Festivalul de Cultură Urbană ARS URBANA, eveniment organizat în
parteneriat cu Asociaţia C.O.N.TOUR, proiect care a vizat promovarea artelor
stradale, ca formă de educaţie şi cultură alternativă contemporană la nivelul
Municipiului – solicitări logistice;



Concertul

„Spectacol

„Ecoul

reverberaţiilor

Festivalului

Enescian”

în

parteneriat cu Asociaţia Prietenii Operei „Ion Goia” Iaşi, ce a vizat
promovarea artiştilor olimpici ieşeni şi nu numai, precum şi celebrarea anului
George Enescu la Iaşi, etc. – 5.000 lei.


Conferinţa “ Mişcarea consumatoristă” – 1.500 lei;



Conferinţa Internaţională ICPIG – 2015, organizat în parteneriat Asociaţia
Societatea Absolvenţilor Facultăţii de Fizică – SOPHYS – 6.700 lei;



“Festivalul Florilor de tei”, eveniment organizat în parteneriat cu Centrul
Cultural Internaţional din Iaşi - 23.500 lei. Festivalul Florilor de Tei din Iaşi a
fost o amplă şi complexă manifestare culturală (9 zile de festival, 30 de
manifestări culturale – 3 concursuri, 4 ateliere, o parada multietnica de costume
traditionale, 18 spectacole, 4 expoziţii)¸ care are ca obiectiv punerea în valoare a
oraşului Iaşi cu ceea ce are el mai frumos, teii şi poezia eminesciană şi îşi
propune să creeze un brand al Iaşului ca şi oraş activ din punct de vedere
cultural.
În esenţă, Festivalul Florilor de Tei a cuprins manifestări artistice foarte variate,
dintre care, cele mai originale şi mai spectaculoase a fost realizarea unor
instalaţii florale de mari dimensiuni, alcătuite în proporţie foarte mare chiar din
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flori de tei, care au adus în atenţie creaţia eminesciană, personalitatea Poetului
Naţional atât de legat de oraşul Iaşi şi de teii pe care îi iubea atât de mult. Au fost
implicate în realizarea acestor instalaţii toate formele artistice: sculptura, pictura,
fotografia, artele vizuale în general, actoria, muzica, astfel încât, prin acest
eveniment cultural de anvergură, Centrul Cultural Internaţional a adus artele mai
aproape de public şi a

sprijinit creaţiile artistice originale şi artiştii

ieşeni.Organizatorii intenţionează ca Festivalul Florilor de Tei să devină o traditie
anuală pentru oraşul nostru, care să genereze interes turistic deosebit şi să
aşeze Iaşul pe harta turistică internaţională.


Proiectul cultural “Lecturi Underground la Teatrul Fix”, eveniment organizat în
parteneriat cu Asociaţia Multimedia Teatru Fix – 3.600 lei;



Festivalul Kasta Morelli - Fashion Week, în parteneriat cu Asociaţia Kasta
Morelli - 5000 lei;



Evenimentului LIVE COOKING SHOW – Cupa Moldovei 2015, organizat în
parteneriat cu Asociaţia Culturală Euro Est Alternativ – 4.660 lei;



Activităţile culturale reunite sub genericul „Iubitor de Iaşi”, în parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană - 10.000 lei;



Evenimentul “Parlamentul României” – în colaborare cu UAIC Iaşi, Facultatea
de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – 1.900 lei;
Programul„Iaşi 600 plus”

vizează proiecte socio-culturale pe

care

Municipalitatea ieşeană le susţine. Pentru anul 2015 fondul total a fost de 210.00 lei.
Proiectele finanţate prin Programul„Iaşi 600 plus” în anul 2015 au fost
următoarele:


Aniversarea a 80 de ani de la nașterea poetului Grigore Vieru, eveniment
organizat de Casa de Cultură a Municipiului Iași ”M. Ursachi”, partener Consulatul
Republicii Moldova la Iași – 1.600 lei;



Festivalul de Literatură pentru Copii ”Ion Creangă”, ediția a V – a, în parteneriat cu
Muzeul Literaturii Române Iași și cu Școala Generală ”B. P. Hașdeu” – 1.200 lei;



Proiectul”Scriitorii în școli”, ediția a II – a, program de promovare a scriitorilor din
manualele școlare implementat de Casa de Cultură a Municipiului Iași ”M. Ursachi” –
3.000 lei;
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Aniversarea a 65 de ani de existență a Teatrului pentru Copii și Tineret
”Luceafărul” Iași, s-a aprobat susținerea prin tipărirea de diplome și plachete, în
valoare maximă de 600 de lei;



Concursul de Interpretare pianistică ”Piano ArtIs”, ce va fi organizat de Asociația
Culturală ”Bogdan Ota”, partener Colegiul Național de Artă ”Octav Băncilă” – 5.000
lei.



Colocviul de literatură Scriptor (ediția I) - Buna vestire (ediția a XX – a), organizat
de Societatea Culturală Junimea 90, în parteneriat cu Editura Junimea Iași – 1.500
lei;



Ziua Națională a Greciei, eveniment dedicat comunității grecești din Iași, organizat
de Asociația Culturală Dionysos – 1.200 lei;



Zilele Revistei Convorbiri Literare, ediția a XIX – a, în parteneriat cu Asociația
Revista ”Convorbiri literare” și filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România – 15.000 lei;



Serile Filmului Românesc la Iaşi, ediţia a VI-a, manifestare de promovare a
cinematografiei româneşti organizată de Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi, 6.000 lei;



Festivalul Studenților Ieșeni FEstudIS, ediţia a XIV-a, organizator Casa de Cultură
a Studenţilor Iaşi – 15.000lei;



Editarea de către Institutul de Arheologie Iași a volumului omagial dedicat memoriei
și activității profesorului, arheologului și academicianului Mircea Petrescu Dâmbovița –
5.000 lei.



Seminarul Internațional al Invențiilor, Cercetării, Inovării și Transferului
Tehnologic ”Inventica 2015”, organizat la Iași de Institutul Național de Inventică Iași
– 3.000 lei;



Festivalul Internațional de Cultură și Civilizație Românească ”Românașul”, ediţia
a VI-a, manifestare de promovare a valorilor culturale ieșene și românești în rândul
tinerilor români din afara granițelor țării, organizată de Școala ”B. P. Hașdeu” - 7.000
lei;



Festivalul – Concurs Coral Internațional pentru Tineret ”Gavriil Musicescu”,
ediția a III-a, manifestare de amploare internațională organizată de Asociația Iubire și
Încredere, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei – 35.000 lei;



Cursul Academic de Vară ”Make IT to the Clouds!”, organizat de Grupul Local
BEST Iași – 3.000 lei;
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Masterclass-ul de Cânt Bizantin, ediția a VIII-a, organizat de Asociația Culturală
”Byzantion”, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și cu Universitatea de
Arte ”G. Enescu” – 5.000 lei;



Derularea celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional ”Music for Kids”,
organizat de asociația omonimă, eveniment cu impact european – 10.000 lei



Eveniment organizat de Casa de Cultură a Municipiului Iași ”M. Ursachi”, intitulat
Ziua Limbii Române, manifestare la care vor participa personalități ale culturii române
de la Chișinău și de la Cernăuți - 5.000 lei;



Editarea numărului de toamnă-iarnă a revistei ”Clepsidra”, componentă a
programului de integrare culturală și educațională a deținuților din Penitenciarul Iași
derulat de Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” și intitulat ”Integrarea în
societate a deținuților prin activități culturale” – 3.000 lei;



Continuarea proiectului de promovare a literaturii române în școli denumit
”Scriitori în școli”, implementat de Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iași în
parteneriat cu Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” – 10.000 lei;



Asociația Culturală Moldavia, în vederea organizării ediției 2015 a Festivalului
Internațional de Muzică Rock, intitulat Rock'n'Iași – 6.000 lei;



Asociația ASTRA – Despărțământul ”Mihail Kogălniceanu”, în vederea organizării
în perioada 4-9 noiembrie a.c. a Simpozionului Internațional ”Români, moldoveni,
europeni. Dileme și identități”, manifestare la care vor participa români din Republica
Moldova și Ucraina – 7.600 lei;



Organizarea spectacolului tribut ”The Michael Jackson Show”, proiect propus de
Asociația OPIS BAND – 6.000 lei;



Fundația Comunitară Iași, cu scopul organizării Festivalului memorial The Gardener
Jazz Festival, manifestare de muzică jazz cu participare internațională- 6.000 lei;



Desfășurarea la Iași a Colocviului Național ”Zilele Dan Merișca”, care va avea loc
în perioada 11-16 decembrie 2015 în organizarea Asociației Verum pentru
Interdisciplinaritate și Alternative – AVIA – 1.650 lei;



Asociația Culturală ”Teatrul Ludic”, în vederea organizării celei de-a IX-a ediții a
Festivalului Internațional de Teatru ”Zilele Teatrului Ludic” – 4.000 lei.;
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Asociația CON-TOUR pentru organizarea în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru
Ioan Cuza” a Conferiței Naționale cu participare internațională ”Dezvoltare
internațională și democratizare”, ediția a III-a – 4.600 lei.
Analiză privind activitatea Fundaţiei Iaşi Capitală Culturală Europeană
Acest document prezintă o analiză a activității Fundației Iași – Capitală

Culturală Europeană, realizată de echipa executivă a Fundației la sfârșitul lunii
decembrie 2015.
Nr.

Acțiune

Anul

1.

A existat dorința din comunitate și direcția strategică la nivel politic de înființare a
unei entități care să gestioneze candidatura Iașului la titlul de CEAC 2021.

2012

2.

S-au alocat fonduri suficiente pentru finanțarea activității FICCE, spațiu de lucru în
2013
zona centrală, care dispunea și de birou de relații cu publicul.

3.

S-a angajat un director executiv și o echipă de proiect pentru FICCE cu timp
suficient înainte de depunerea proiectului.

2013

4.

S-au realizat o serie de vizite de documentare pentru a dobândi cunoștințele
necesare în privința programului CEAC (Marsilia 2013, Barcelona 2014, Plovdiv
2014, București 2014, Sibiu 2014, Mons 2015).

2013-2015

5.

Organizarea Festivalului Internațional al Educației, pentru a dezvolta capacitatea
orașului de a găzdui și realiza evenimente culturale de amploare.

2013

6.

Pe 24 ianuarie 2015 s-a semnat un acord de parteneriat Iași –Cernăuți - Chișinău
și au avut loc deplasări la Cernăuți și Chișinău în vederea stabilirii unor
2015
parteneriate cu asociații și instituții culturale locale.

7.

Realizarea unei cercetări sociologice de către Fundația AXIS în privința
consumului cultural din municipiul Iași.

8.

S-a realizat Strategia culturală a municipiului Iași până în anul 2025 – documentul
este perfectibil, dar fără existența lui nu am fi putut depune dosarul de
2015
candidatură.

9.

S-a realizat un raport de audit public asupra activității FICCE de la înființare până
în luna aprilie 2015, care a indicat modificările necesare pentru a îmbunătăți
activitatea FICCE.

2015

10.

A existat sprijinul administrației locale pentru acest proiect, iar din august 2015
echipa de proiect a beneficiat și de autonomia decizională necesară.

2015

11.

S-au realizat schimbări de management pe parcursul anului 2015 care au permis
deblocarea activității FICCE (numirea unui director artistic, angajarea unui nou
director executiv, contractarea unei echipe de experți) și s-a elaborat dosarul de
candidatură.

2015

12.

S-au îmbunătățit procesele interne ale FICCE, prin implementarea unor soluții
software de partajare a documentelor, de colaborare și management al sarcinilor
de lucru.

2015

13.

S-a angajat o echipă de profesioniști, cu expertize diverse (literatură, tearu, film,
arte vizuale, finanțe, marketing etc.), care să redacteze dosarul de candidatură al
Iașului.

2015
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14.

S-a realizat o campanie de informare și consultare a principalilor stakeholderi de
pe plan local (mediul de afaceri, industria IT, asociații culturale, sectorul cultural
independent), universități și asociații studențești, industria de turism șamd),
realizându-se 9 întâlniri pe parcursul lunilor august și septembrie 2015 ce au
generat aprox. 150 de propuneri de proiecte culturale din comunitate.

2015

15.

A fost implementată campania Ambasadorii Iași 2021, ocazie cu care mari
personalități culturale au transmis mesaje de susținere a candidaturii Iașului.

2015

16.

S-a realizat un nou website, cu conținut în limba română și în limba engleză.

2015

17.

S-au atras primele sponsorizări cash la FICCE (proiectul Iași VR) și s-au înmulțit
contactele Fundației cu mediul de afaceri, în vederea implicării acestuia în
proiectul Iași 2021.

2015

18.

S-a realizat, în premieră națională și în parteneriat public-privat, aplicația pentru
smartphones Iași VR, orașul Iași devenind astfel al 5-lea din lume care dispune de 2015
această tehnologie (prin folosirea ochelarilor Google Cardboard).

19.

Agenda culturală propusă de experți conține o serie de proiecte inovative ce ar
îmbogăți oferta culturală a Iașului (de ex., proiectul Autobuzul cultural Europa
Liberă, Drumul lutului, Roma Lens, Community Table, Carbon Copy sau Cultural
Games).

2015

20.

La începutul lunii octombrie 2015 s-au semnat protocoale de colaborare în
vederea susținerii candidaturii Iașului între PMI și toate universitățile ieșene,
precum și cu liceele din Iași. Un acord similar a fost încheiat de către toate
partidele parlamentare din Iași.

2015

21.

Dosarul de candidatură a fost depus în termen.

2015

22.

Pregătirea din timp a susținerii dosarului de candidatură în fața juriului
internațional – s-au realizat o prezentare audio-video profesionistă, 6 întâlniri de
organizare a conținutului, mai multe repetiții (dintre care una pentru a primi
feedback extern).

2015

23.

S-a lansat proiectul pilot Welcome to Iași (stand de informare turistică la aeroport),
în parteneriat cu Aeroportul Iași, Centrul de Informare Turistică și Facultatea de
2015
Geografie din cadrul UAIC Iași.

24.

S-a constituit un grup de lucru pe turism cu reprezentanți ai industriei de profil, ai
Facultății de Geografie și ai Primăriei Iași, cu scopul planificării unor acțiuni și
2015
proiecte de creștere a vizibilității și atractivității Iașului pentru turiști din România și
din afara țării.

25.

S-au planificat o serie de alte câteva inițiative menite să dinamizeze viața culturală
a Iașului: organizarea unui curs de formare a managerilor culturali din Iași (cu
sprijinul UAGE, al Asociației Atipik și al Fundației Cultura de Mâine), conturarea
propunerii de a crea un Muzeu al Propagandei și Publicității în Comunism (Dan
Lungu, Muzeul Național al Literaturii Iași) 2015
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Recomandări:
Nr.

Recomandare

1.

Se are în vedere crearea unei noi fundații care să finanțeze și să implementeze proiecte culturale
în Iași, trebuie acordată o mai mare atenție formulării Statutului acestei organizații, pentru a
reglementa mai bine componența Consiliului Director și atribuțiile acestuia și pentru e preveni
apariția unora dintre problemele semnalate mai sus.

2.

Organizarea unui concurs transparent de angajare a directorului executiv și a directorului artistic,
pe baza unor criterii clare, de către o comisie independentă de specialiști.

3.

Stabilirea unor indicatori de performanță, proceduri și regulamente de lucru, cu instrucțiuni clare,
înainte de începerea activității echipei executive.

4.

Crearea unui mecanism clar de implicare a comunității și a specialiștilor din domeniu în astfel de
proiecte majore – eventual crearea unui consiliu de supraveghere din care să facă parte
persoane care să reprezinte atât partidele politice prezente în CL, cât și reprezentanți ai unor
instituții de cultură sau ai mediului de afaceri, neafiliați politic.

5.

Continuarea proiectelor și a inițiativelor demarate în anul 2015.
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Ateneul Tătăraşi
Ateneul Tătăraşi a continuat în anul 2014 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 socioeducative în rândul comunităţii ieşene şi susţinerea tinerelor talente locale precum şi
a artiştilor ieşeni. În anul 2015, instituția a beneficiat de un buget în valoare de
1.283.790 mii lei
(din care 77,00 mii lei din fondul de rezervă al PMI, pentru obținerea autorizației ISU
și 276,60 mii lei cheltuieli la capitolul investiții) și a realizat venituri proprii în valoare
de 256.802,50 lei.
Indicatori culturali pentru anul 2015:
Nr.
crt

Indicatorul

1.

Premiere de teatru

2.

3.

Numărul evenimentelor

Spectacole de teatru proprii puse în scenă
Alte spectacole de teatru
1.Teatrul Victor Ion Popa din Bârlad cu spectacolul de
teatru ”O noapte furtunoasă”;
2. Teatrul Evreiesc de stat din București cu spectacolul
de teatru ”Astă seară Lola Blau”, cu actrița Maia
Morgenstern și pianista Tatiana Moroșanu;
3.Teatrul Nottara din București cu spectacolul de teatru
”Vizitatorul” cu actorul Alexandru Repan;

5 premiere la sala mare și
3 premiere la sala mică;
78 reprezentații

3 spectacole

4.

Manifestări artistice - altele decât teatru

21

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Conferințe, prelegeri, lansări de carte, dezbateri
Expoziţii de Artă
Proiecţii de film
Concursuri pentru copii
Cursuri educative pentru copii și adulți
Ateliere pentru copii
Conferinţe de presă
Participări la Festivaluri Naţionale şi Internaţionale
de Teatru / schimburi cu alți operatori culturali
Proiecte de anvergură
a) Școala Altfel, 6-9 aprilie;
b) Zilele Ateneului Tătăraşi, ediţia a V-a, 17-25 aprilie;
c) Festivalul Internațional al Educației, 22-31 mai;
d) PS-Art – „Priveşte, simte, ascultă arta la Ateneul
Tătăraşi”, ediția a III-a, 23-27 septembrie;
e)Sărbătorile Iașului, octombrie;
f) Târgul de Crăciun, 18-23 decembrie;
Evenimente ale Ateneului Tătărași în alte locații
Evenimente ale Ateneului Tătărași în aer liber
Parteneriate cu agenți economici

10
10 expozitii
9 proiecții de film
10 concursuri
12 cursuri
1 atelier
4 conferinţe
1 schimb cultural şi
1 participare la festival

12.

13.

14.
15
16.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Tymbark;
Bussines Division Group:
Top Ice;
Domeniul viticol Țibu;
Restaurant Shanghai;
Select Grup;
Mobexpert;
ProPlus;
Zenna;
Donna Carina;

Indicatori economici pentru anul 2015:
Nr.
crt.
1.
2.

2015
Spectatori plătitori la cele
8 premiere din 2015
Spectatori plătitori la
rejucări premiere din anii anteriori

2.898 spectatori
4.962 spectatori

3.

Total spectatori plătitori

7.860 spectatori

4.
5.
6.
7.
8.

Încasări premiere 2015
Încasări rejucări premiere din anii anteriori
Total încasări
Spectatori plătitori la alte manifestări artistice
Încasări la alte manifestări artistice

38.212,00 lei
55.267, 00 lei
93.479,00 lei
2.093 spectatori
10.724,00 lei

Top spectacole după încasări
Nr. crt

Spectacol

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hangița
Cerere în căsătorie
Titanic Vals
Steaua fără nume
Vicleniile lui Scapin
Ursul
Acuzat: femeia
(Sincer... Te iubesc?!)
Flautul fermecat
Căsătorie în... doi
Frumos
este
în
septembrie la Veneția
Frumosul și Bestia
1+1=3
Dragoste pe... G.P.S.
Mitică Popescu
Eu îi iubesc! Tu?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
TOTAL
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Număr
de
reprezentaţii
8
7
7
5
3
6
9

Total
încasări
15.013,00
12.684,00
11.542,00
9.856,00
6.268,00
5.855,00
5.791,00

3
6
4

5.230,00
4.565,00
4.199,00

4
5
5
2
4
63

3.103,00
2.905,00
2.606,00
2.290,00
1.545,00
83.997,00

fax +40-232-212.000

82

În pofida suspendării activității începând cu 12 noiembrie 2015 și începerea
unor lucrări de modernizare în vederea obținerii autorizației ISU, Ateneul Tătărași
rămâne un reper al activității culturale la Iași.
Casa de Cultura „Mihai Ursachi”
Activităţi desfășurate în funcţie de pricipalele domenii urmărite:
Literatură
Copou – Parcul Poeziei - desfăşurat fără oprire, zilnic, din aprilie 2008 şi pînă
astăzi, proiectul a creat din Parcul Copou un spaţiu public special, destinat
promovării poeziei şi a poeţilor români, prin transmiterea de poezii – fie în lectura
autorului, fie a unui actor profesionist.
Gazeta de pe Gard - Casa de Cultură « Mihai Ursachi » a iniţiat începînd din
ianuarie 2010 proiectul „Gazeta de pe gard. Foaie pentru minte, inimă şi literatură”,
proiect ce-şi propune familiarizarea publicului cu opera şi viaţa unor scriitori clasici
din ţară şi din străinătate. Acesta constă în publicarea şi afişarea pe gardul Parcului
Copou, pe banner, a unei „reviste” culturale mai aparte, care „iese” din librării pe
stradă, sub ochii publicului.
Programul literar a fost completat de o serie de evocări, dezbateri, lecturi
publice şi lansări de carte, dintre care exemplificăm:


Zilele Mihai Eminescu în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România.



Manifestarea cultural-educativă cu tema: UNIREA PRINCIPATELOR
ROMÂNE 24 IANUARIE 1859 - ”Ziua Unirii”- în parteneriat cu ATRAG.



“In memoriam Grigore Vieru”- ”Rădăcina de foc Grigore Vieru, poet național și
popular”.



”Scriitori în Școli”



Zilele Revistei Convorbiri Literare.



Festivalul Internațional ”Poezia la Iași” organizat în parteneriat cu Primăria
Municipiului Iași și Fundația Culturală Poezia.



Festival ”Poezia Florilor de Tei” Ediția I – realizat în parteneriat cu Uniunea
Scriitorilor, Filiala Iași.



Biblioteca vie” – eveniment realizat în parteneriat cu Penitenciarul Iași
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Ziua Limbii Române”- eveniment realizat în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor
Filiala Iași și Primăria Municipiului Iași.



”Zilele Recoltei Editoriale”– Parcul Copou.



Lansarea Revistei Clepsidra.
Arte vizuale
Fotografie
Clubul fotografilor din cadrul instituţiei noastre este considerat deja

producătorul unei „revoluţii fotografice” la Iaşi. Cu întrevederi bilunare, clubul a
adunat zeci de fotografi, amatori sau profesionişti, dîndu-le posibilitatea de se întîlni
şi de a discuta despre ceea ce îi uneşte, dar şi de a cunoaşte pe unii dintre cei mai
apreciaţi fotografi din ţară.
Instituţia are trei galerii de artă:
-Labirint, in interiorul instituţiei, unde se fac bilunar expoziţii de fotografie ale
membrilor Clubului Fotografilor, ale absolvenţulor cursului de fotografie, ale unor
fotografi celebri din ţară sau cu artişti plastici
- Galeria La Gard - 15 panouri pe gardul Parcului Copou - unde se fac expoziţii
altenative de forografie şi artă plastică
- Galeria de la sala Fundaţiei Emil Alexandrescu care găzduieşte lunar numeroase
expoziţii de pictură personale sau de desen, ale elevilor de la şcolile din oraş.
Teatru
Trupa „Teatru Parc-Copou”
Parcul Copou a devenit spaţiu de desfăşurare a creaţiei unei noi trupe de
teatru, TEATRUL PARC-COPOU, care activează cu caracter permanent la Casa de
Cultura a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi” începând cu anul 2008. Această trupă
oferă bilunar, vinerea, spectacole de teatru la sediul instituţiei. De asemenea, la Casa
de Cultură a Municipiului Iaşi s-au organizat cursuri de teatru pentru copii şi
adolescenţi şi mai funcţionează încă două trupe de teatru:
- Trupa de teatru pentru copii ”Bing Bang”
- Trupa de teatru pentru adolescenţi „Excelsior”
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Film
În colaborare cu diferite centre culturale din Iaşi au fost organizate şi în 2015
vizonari de film în scop educativ pentru publicul larg al Iaşiului:


Festivalul Filmului European 22- 24 mai 2015



Festivalul Filmului Evreiesc 28 – 31 mai 2015



Filme documentare britanice, organizat în parteneriat cu British Council
(Condamnarea la moarte- Povestea lui Salman, Salma, Ordine și dezordine
povestea energiei, Siria .Între fronturi, Zona de siguranță: câmpurile morții din
Sri Lanka).



Astra Film on Tour- 25 martie, ora 17.30- film documentar:”Alyah DaDa”



Asociația Studenților Jurnaliști Iași proiecție film politic : ”De ce eu?” în

regia lui Tudor Giurgiu


Zilele Filmului Polonez, în parteneriat cu Institutul Polonez București (Păpușa,
Un bilet spre lună, Baby Blues)



Proiecție filme speciale pentru nevăzători
Clubul cinefililor
În colaborare cu fundaţia Culturală Timpul, Clubul cinefililor organizează

săptămînal, miercurea, vizionări de filme a marilor regizori ai lumii, dezbateri pe
marginea filmelor prezentate, discuţii între membrii clubului şi diverşii invitaţi care
prezintă filmele şi regizorii participanți.
Muzică
Clubul Muzical Copou
Clubul a reunit săptămânal pe toţi iubitorii muzicii contemporane, oferind
audiţii şi discuţii pe următoarele genuri: blues club, folk, traditional, jazz club, rock
club, etno. Au mai avut loc următoarele acțiuni:
- recital de poezie din lirica lui W.B.Yeats,
- program de muzică celtică,
- Festival Concurs național de muzică ușoară ”Titel Popovici”- eveniment realizat în
parteneriat cu Școala Populară de Artă ”Titel Popovici” Iași, perioada 5 – 6 iunie
2015.
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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La sediul instituţiei au funcţionat formaţii artistice cu caracter permanent:
grupurile vocale ”Senior” şi ”Crizantema” (pensionari), formaţia instrumentală „Mihai
Eminescu” (pensionari). Formaţiile de pensionari au dat spectacole în fiecare lună la
sediul Casei de Cultură, la Casa Armatei pentru veteranii de război și Casele de
bătrîni din Iaşi etc.
Casa de Cultură a Municipiului Iași “Mihai Ursachi” a primit, în anul 2015, o
finanţare de 516.500 lei de la Bugetul Local, din care s-au folosit pentru cheltuieli de
personal 220.080 lei pentru plata de bunuri şi Servicii, 75.920 lei pentru cheltuieli de
capital, 193.000 lei alte cheltuieli – Asociații și Fundații (Proiecte culturale
desfășurate prin Casa de Cultură a Municipiului Iași finanțate de Primăria
Municipiului Iași). Veniturile proprii ale Casei de Cultură au fost în valoare de 113.365
lei, proveniţi din taxe cursuri limbi straine, cursuri fotografie, închiriere săli.
Editura „Junimea”
1. Editare carte


70 apariţii de cărţi:



17 număr colecții: Colecţia Ananta. Studii transdisciplinare, Colecţia Atrium,
Colecţia Biblioteca Iaşi-2021, Colecţia Cantos, Colecţia Colocvialia, Colecţia
Dialog XXI, Colecţia Efigii, Colecţia Eminesciana, Colecţia Eminesciana, Colecţia
Epica, Colecţia Historia Magistra Vitae, Colecţia Manuscriptum,Colecţia Memoria
clepsidrei, Colecţia Numele Poetului – debut, Colecţia Numele prozatorului –
debut, Colecţia Uliţa copilăriei,Colecţia Univers didactic.

2. Apariţia revistei „Scriptor” (6 numere, în număr dublu, o dată la 2 luni)
Colegiul de onoare îi cuprinde pe: Ana Blandiana, Pavel Chihaia (Germania),
Theodor Damian (New York), Ion Pop, Arcadie Suceveanu (Chişinău), Vasile
Tărâţeanu (Cernăuţi), Matei Vişniec (Paris), Alexandru Zub. Colegiul științific
consultativ este format din scriitorii Bogdan Creţu, Ioan Holban, Bogdan-Petru
Maleon, Simona Modreanu şi Florin Cîntec. Semnează constant: Eugen Uricaru,
Alexandru Zub, Grigore Ilisei, Ştefan Afloroaei, Alex Vasiliu, Ioan Holban, Nicolae
Creţu, Vlad Nedelcu, Constantin Coroiu, Florin Faifer, Eugen Munteanu, scriitori
contemporani din Basarabia şi Bucovina.
Revista are un pronunţat caracter de recuperare a istoriei literare şi este şi o
portavoce a cărţilor care apar la editura Junimea, prin aceea că acestea sunt
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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prezentate în fragment, înaintea apariţiei propriu-zise, iar ulterior sunt publicate
cronici ale specialiştilor colaboratori. Revista este semnalată constant în presa
culturală şi a obţinut Premiul Revista Culturală a anului 2015 la Zilele revistei Poesis,
Satu Mare, noiembrie 2015.
3. Participări la evenimente cultural-editoriale (târguri și saloane de carte, respectiv
manifestări literare):


LIBREX 2015 Iaşi



Salonul de carte Chişinău, aprilie 2015



Zilele „Mihai Eminescu” Botoşani – Ipoteşti, 15 ianuarie 2015



Târgul de carte BOOKFEST 2015, iunie Bucureşti



Zilele „M. Eminescu”, Botoşani, iunie 2015



Salonul internaţional de carte Chişinău, septembrie 2015



Târgul de Cărţi şi arte Frumoase „Arca lui Gutenberg”, Iaşi, octombrie 2015



Zilele Revistei Poesis, Satu Mare, noiembrie 2015



Târgul internaţional de carte Gaudeamus, noiembrie 2015
Culte
Primăria Municipiului Iaşi a sprijinit constant activitatea cultelor religioase din

Municipiul Iaşi fie prin prezenţa directă la momente importante din viaţa comunităţilor
religioase, fie prin finanţarea din bugetul local a unor unităţilor de cult importante
pentru viaţa spirituală ieşeană.
În vederea punerii în valoare a unor unităţi de cult simbolice pentru Iaşi,
Primăria Municipiului Iaşi a decis asigurarea finanţării din bugetul local a cheltuilelior
privind iluminatul architectural al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi al altor unităţi de
cult simbolice pentru Iaşi.
Situaţia unităţilor de cult din Municipiul Iaşi care au beneficiat de sprijin
financiar în anul 2015
Sprijinul acordat cultelor, fundamentat de OUG 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin pentru unitățile de cult, HG 1470/2002 – normele metodologice, HCL
203/2015 și HCL 285/2015, a fost gestionat prin Biroul de Relații cu Societatea
Civilă. Trei culte religioase au fost beneficiarele acestui sprijin (creştin-ortodox,
romano-catolic, evreiesc), cu 17 unități de cult, dintre care 5 sunt înscrise în
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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Lista Monumentelor Istorice. Sprijinul financiar acordat cultelor se ridică la
690.000 lei.
Nr.
Crt.
1
2
3

Parohii

Obiectul parteneriatului/contractului

Parohia "Sf. Împăraţi Constantin
şi Elena", Galata"
Comunitatea Evreilor Iasi
(Sinagoga
Merarilor )
Întâmpinarea Domnului –
Catedrala Mitropolitană Iaşi

Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de
construire a bisericii parohiale
Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de
consolidare a Sinagogii Merarilor
Sprijin financiar pentru finalizarea lucrarilor de
consolidare si restaurare la Catedrala Mitropolitană
Iaşi

4

Parohia "Sf. Arhangheli Mihail si
Gavriil" si "Sf. Iulian din Tars"

Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de pictura
fresca a bisericii parohiale

5

Parohia "Sf. 40 Mucenici"

Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de
consolidare a bisericii parohiale

6

Parohia “Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” Poitiers

Sprijin financiar necesar continuarii lucrarilor de
constructie la biserica parohiala

7

Parohia “Arhidiacon Stefan”

Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de
picture, amenajari interioare si exterioare a bisericii
parohiale

8

Parohia Nasterea M.Domnului,
Prooroc Ilie si Sf. Nectarie

Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de pictura
fresca a bisericii parohiale

9

Mănăstirea Piatra Sfăntă (Tărîţa)

Sprijin financiar necesar continuarii lucrarilor de
constructie, finisari interioare, exterioare, incalzire
termica a bisericii parohiale

10

Biserica "Sf.Nicolae" Ciurchi

Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de
restaurare - consolidare a bisericii parohiale

11

Parohia “Sfânta Mahramă şi Sfinţii
Martiri Brâncoveni”

Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de pictura
fresca a bisericii parohiale

12

Parohia “Sf.Vineri Sf Alexandru”

Sprijin financiar necesar continuarii lucrarilor de
constructie la biserica parohiala

13

Episcopia Romano Catolică

Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de
finisare şi sistematizare exterioară a bisericii Sf. Anton
de Padova.

14

Parohia “Învierea Domnului”

Sprijin financiar pentru lucrări de construire a bisericii
parohiale

15

Parohia Taierea Capuilui Sf Ioan
Botezatorul

16

Parohia "Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul"

17

Parohia "Izvorul Tămăduirii"

mihai.chirica@primaria-iasi.ro

Sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de
conservare restaurare a iconostasului la biserica
parohiala
Sprijin financiar necesar continuarii lucrarilor de
construire, instalatii electrice si termice la biserica
parohiala
Sprijin financiar necesar continuarii lucrarilor de
constructie la biserica parohiala
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CAPITOLUL 6.
Relaţii normale cu minorităţile
Minorităţile au fost, sunt şi vor fi întotdeauna parte integrantă şi activă a vieţii
economice, sociale, culturale şi religioase a Iaşului, oraş multicultural prin excelenţă,
în care fiecare minoritate a contribuit la dezvoltarea oraşului şi la conturarea unui
profil urban unic pe plan naţional şi internaţional.
Diversitatea culturală care caracterizează societatea actuală ieşeană, parte a
trecutului istoric extrem de tumultuos, a dus la interacţiuni sociale între grupuri
purtătoare de culturi diferite. După reinstaurarea regimului democratic în România în
anul 1990, când au fost deschise la Iaşi Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural
German, Centrul Cultural Britanic (British Council), Centrul Cultural al Americii Latine
şi Caraibelor, Centrul Cultural Elen „Panellinion”, dialogul intercultural s-a consolidat.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană
Iaşi la data de 1 iulie 2015 aveau domiciuliul în Iaşi 359270 de locuitori, dintre care
171522 bărbaţi şi 187748 femei.
Conform recesământului Populaţiei din 2011, în Iaşi convieţuiesc 1.376 romi,
51 ucrainieni, 197 rusi-lipoveni, 178 greci, 215 evrei, 12 armeni, 80 germani, 55 turci,
101 maghiari, 61 italieni şi, mai ales pe perioada studiilor universitare, numeroşi
studenţi arabi.
Inaugurarea Pieței Elenismului și a bustului Arhiepiscopului Kyprianos al
Ciprului, 23 septemberie 2015, in cadrul unui parteneriat cu Ambasada Ciprului in
România aprobat de Consiliul Local Iasi in luna iunie 2015
La ceremonie au participat înalte fețe bisericeși din Iași și din Cipru,
reprezentanți ai Ambasadei și Consulatului Ciprului, ai Camerei de Comerț RomânoCipriote:
IPS Theofan – Mitropolit al Moldovei si, Bucovineii
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IPS Porfyrios – Mitropolit de

Neapolis Cipru

si reprezentant al Bisericii

ortodoxe a Cirpului la Uniunea Europeană
Dimitris Hatziargyrou - Ambassador al Republicii Cipru in Romania
Mamas Koutsoyiannis –Presedinte al Camerei de Comerț Româno-Cipriote,
Consul Onorifc al Republicii Cipru in Romania - zona Moldova
Marios Klitou - Consul Onorifc al României in Limassol, Cyprus
Kalliopi Avraam – fost Ambassador al Republicii Cipru in Romania
Maria Xenofontos Christou - Consul al Republicii Cipru in Romania
Demetris Efthymiades -Arhitect | Urbanist | Manager General
Elena Paraschiv-Pop – Ambasada Ciprului
Mioara Adamopoulou – Ambasada Ciprului
Episcopul Kyprianos (1756-1821), personalitate culturala și teologică, a trăit,
studiat și profesat la Iași timp de peste 10 ani ani la Academia Domnească, activând
totodată ca preot paroh al Bisericii Academiei. Întors în Cipru, a înfiinţat, după
modelul Academiei Domneşti din Iaşi, Şcoala Greacă la Nicosia. Între 1810 şi 1821
devine Arhiepiscop al Ciprului. In 1821 este executat pentru implicarea in revolutia
greacă (Eteria), pornită de la Iași.. Bustul din bronz a fost realizat cu sprijinul
Ambasadei Ciprului, Ministerului Educației și Culturii din Cipru, Arhiepiscopiei și
Camerei de Comerț și Industrie România-Cipru. Amplsarea acestui bust la Iași este o
ocazie de a pune în evidență prietenia ce leagă Municipiul Iași de Cipru, dar și un
motiv de strângere a legăturilor, de încurajare a turismului religios la Iași și de
promovare a orașului Iași ca destinație istorică și culturală.
Statuia Arhiepiscopului Kyprianos al Ciprului este realizată din bronz de
scuptorul Ioan Ladea. Lucrarea, cu o înălţime de 70 cm, îl reprezintă pe fostul diacon
de la Academia Domnească din Iaşi la maturitate.
Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii
Proiectul „Istoria minorităţior – o abordare cultural artistică a diversităţii” a fost
iniţiat de Primăria municipiului Iaşi, a avut parteneri Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” şi Asociaţia „Pro Roma” şi a fost finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia,
Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României, prin Mecanismul Financiar SEE 20092014, linia "Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural”.
Pe parcursul anului 2015 s-au derulat 13 activităţi cultural-artistice, la care s-au
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implicat cele mai reprezentative comunităţi etnice din Iaşi: armeană, rusă-lipoveană,
ucraineană, evreiască, elenă şi romă.
S-a tipărit monografia istorică a minorităţilor „Iaşi – oraş al diversităţii”
O componentă majoră a proiectului a fost cercetarea istorică, ce a contribuit la
realizarea documentării istoriei culturale prin reconstituirea contribuţiei istorice a
minorităţilor etnice şi confesionale la geneza şi evoluţia oraşului Iaşi. Cercetarea
istorică a minorităţilor a fost coordonată de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, rezultatele fiind expuse în şase conferinţe tematice sub egida “Iaşi - oraş al
diversităţii culturale”. Cercetările au fost reunite într-o monografie istorică a
minorităţilor din Iaşi, ediţia fiind tipărită în 250 de exemplare. La Muzeul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” a fost organizată şi o expozitie de fotografie cu perspectiva
de recuperare a memoriei urbane privind convieţuirea dintre cele mai importante
comunităţi istorice ale Iaşului.
Expoziţie de fotografie la Galeria de Artă “La Gard”
Galeria de artă “La Gard” a Casei de Cultură a Municipiului „Mihai Ursache” a
găzduit primul eveniment cultural-artistic organizat în cadrul proiectului: “Instantanee
minoritare”, o expoziţie de fotografie dinamică, o explozie de culoare şi sentimente.
Pe cele 17 panouri ale galeriei au fost panotate tot atâtea postere cu imagini
sugestive din viaţa, locurile şi obiceiurile membrilor comunităţilor minoritare din Iaşi.
Au fost montate două spectacole de teatru: „Restituţio Benjamin
Fondane” şi „Fereastra”
„Restituţio Benjamin Fondane” a adus în prim plan istoria comunităţii evreieşti.
Spectacolul a fost găzduit de un spaţiu neconvenţional din Iaşi: hala de tramvaie a
RATP Iaşi dar a fost jucat şi la Botoşani, tot într-o hală industrială. “ Fereastra” a avut
în prim-plan comunitatea roma şi este un spectacol de tip outdoor ce se adresează
publicului larg, spontan. Piesa s-a jucat pe esplanadele „Palatul Culturii”, “Oancea”
din Tătăraşi, “Mimoza” din Păcurari, “Nicolina” şi “Piaţa Voievilor”, dar şi la Botoşani
şi Suceava.
Expoziţia de artă plastică “Convieţuiri” – organizată la “Palatul
Roznovanu”
Timp de zece zile, pe întreaga perioadă a Festivalului Internaţional al
Educaţiei 2015, holul de la etaj al Primăriei municipiului Iaşi a fost transformat într-o
inedită galerie de artă. Semnificativ intitulată “Convieţuiri”, expoziţia a avut ca temă
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viaţa, locurile şi obiceiurile comunităţilor minoritare din Iaşi. A fost un eveniment
notabil pentru ieşeni, municipalitatea fiind, în premieră, gazda unei expoziţii de artă
plastică de o asemenea anvergură. Au expus lucrări, din galeriile personale, 32 de
artişti plastici ieşeni, membri ai UAPR – Filiala Iaşi.
Tabăra de pictură la Ciric
Unsprezece artişti plastici ieşeni, aleşi din categorii de vârstă şi din etnii
diferite au participat, timp de opt zile, la o inedită tabără de creaţie. A fost o acţiune
de ţinută, la Ciric fiind reuniţi artişti plastici tineri, aflaţi an de an printre protagoniştii
ultimelor Saloane de pictură “Artis” 2013-2015 sau “Atelier 35”, organizate de UAPR
– Iaşi.
Expoziţie de pictură la Atrium Palas Mall
Cele 22 de lucrări realizate în tabăra de creaţie de la Ciric au făcut obiectul
unei expoziţii ce a fost organizată la “Atrium” Palas Mall. Tablourile au fost realizate
de Felix Aftene, Constantin Tofan, Marinela Botez, Claudiu Ciobanu, Adrian
Crîşmaru, Rodica Crîşmaru, Andreea Dascălu, Cristian Diaconescu, Ioan Pricop,
Manuel Mănăstireanu şi Alexandru Stoica, student de etnie romă. Tabăra de creaţie
şi expoziţia de artă plastică organizată la “Palatul Roznovanu” au fost finalizate prin
editarea şi tipărirea unui album de artă.
Săptămâna diversităţii la Iaşi - festival interetnic
Locaţia aleasă pentru festival a fost în centrul istoric al Iaşului, pe esplanada
din faţa Palatului Culturii, evenimentele derulîndu-se în două corturi imense şi pe
scenă. Timp de opt zile au fost organizate expoziţii de carte scrisă de sau despre
comunităţi culturale sau minorităţi, au fost vernisate expoziţii de fotografie şi a fost
lansat albumul de artă “Istoria minorităţilor”. Evenimentul a debutat cu parada
costumelor populare, care a avut loc sub forma unei defilări prin oraş şi a reunit
participanţi ai fiecărei minorităţi îmbrăcaţi în costume tradiţionale. În cort, pe
parcursul festivalului au avut loc audiţii muzicale, o zi dedicată poeziei “Ieri, nu
demult” iar la Restaurantul Ciric s-a organizat un “Atelier de tradiţii şi inovaţii în
domeniul culinar”, cu degustări şi muzică tradiţională şi a fost lansată cărtea de
bucate “Afinităţi gastronomice minoritare”, cu reţete tradiţionale ale etniilor din Iaşi.
Pe parcursul festivalului a fost programat spectacolul de teatru “Restituţio Benjamin
Fondane” iar cinci zile s-a jucat, pe esplanadele din principalele pieţe ieşene,
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spectacolul de teatru de animaţie “Fereastra”. De asemenea, timp de 3 zile, pe o
scenă amenajată pe esplanada din faţa Palatului Culturii, fiecare comunitate
implicată în festival a prezentat spectacole de dans şi muzică specifică.
Celebrarea “Săptămânei Europene a Democraţiei Locale”
Evenimentul s-a desfăşurat la Centrul de Cartier din “Alexandru cel Bun” şi a
cuprins o expoziţie de pictură şi două evenimente educative: o conferinţă care a avut
ca temă “Şcolile minorităţilor din Iaşi în perioada interbelică”, cu accent pe unităţile de
învăţământ din zonă şi un work-shop “Trăind împreună în societăţi multiculturale:
respect, dialog, interacţiune”. Au participat circa 100 de elevi şi cadre didactice de la
Liceul “Miron Costin”, dintre care şi tineri de etnie romă.
Turneu cultural-artistic itinerant la Botoşani şi Suceava
„Viziuni minoritare”, evenimentul cultural-artistic desfăşurat la Botoşani şi
Suceava a avut acţiuni condensate şi variate. În aceeaşi zi, botoşănenii au putut
urmări în premieră două spectacole de teatru puse în scenă de proiect – „Fereastra”
şi „Restituţio Benjamin Fondane” - şi o expoziţie de fotografie organizată la Muzeul
Judeţean.
La Suceava, „Viziuni minoritare” a fost gândit ca un eveniment complex, cu trei
secţiuni distincte, programate în aceeaşi zi: expoziţia de pictură “Istoria minorităţilor”,
gazduită de „Centrul de Tradiţii Bucovinene”, spectacolul de teatru out-door
“Fereastra” şi concertul de jazz “Rezonanţe armeneşti” cu Harry Tavitian, ce a avut
loc în sala „Auditorium” a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Două filme documentare şi cinci scurt-metraje redau activităţile
proiectului
Lansat oficial de “Ziua Internaţională a Toleranţei”, în cadrul work-shop-ului
dedicat acestei zile, filmul are trei secţiuni. Primul montaj cinematografic, intitulat
“Istoria minorităţilor”, redă în mod artistic aspecte din cadrul activităţilor culturalatistice ale proiectului, cea de-a doua secţiune a filmului este dedicată în întregime
festivalului “Saptămâna diversităţii la Iaşi” iar a treia secţiune este formată din cinci
scurt-metraje despre viaţa, obiceiurile şi activitatea unor personalităţi marcante ale
comunităţilor etnice din care fac parte.
Prezentare de modă cosmopolită de „Ziua Internaţională a Minorităţilor”
Evenimentul cultural-artistic găzduit de „Atrium” Pals Mall a cuprins o amplă
prezentare de modă ce a pornit de la costumele tradiţionale ale comunităţilor etnice
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din Iaşi implicate în proiect şi o expoziţie de pictură cu tablouri puse la dispoziţia
proiectului de etniile locale. Au prezentat şapte colecţii unicat Casa de modă
„Nanette”, „Casa de creaţie „Demetrios” din SUA, Casa de modă „Cosmobela” din
Spania şi „Alma Novia” din Polonia. Fiecare comunitate implicată în prezentarea de
modă a contribuit cu câte o rochie originală, specifică poporului căruia îi aparţine.
Manechine profesioniste de la agenţiile de modeling din oraş, care au beneficiat de
serviciile unei echipe de hair-stilişti şi make-up artişti, au îmbrăcat rochiile unicat
folosite la prezentarea de modă. Evenimentul a cuprins şi expoziţia de pictură
intitulată „Culori europene”, lucrările fiind puse la dispoziţie de comunităţile cooptate
în proiect. Expoziţia de pictură a fost prezentată de Constantin Tofan, maestrul
picturii ieşene.
Compartimentul pentru problemele romilor
În cadrul Primăriei Muncipiului Iaşi funcţionează Compartimentul pentru
problemele romilor. Cetăţenii de etnie romă care ni se adresează cu diverse
probleme administrative sunt sprijiniţi în rezolvarea acestora de către expertul pentru
problemele minorităţii rome.
La audienţele cu cetăţenii de etnie romă, precum şi în timpul deplasărilor în
comunităţile compacte de romi, expertul pentru problemele minorităţii rome a
informat membrii comunităţii cu privire la oportunităţile oferite de instituţiile statului cât
şi de societatea civilă în vederea creşterii şi îmbunătăţirii situaţiei lor social
economice pe diferite direcţii, cum ar fi: administraţie şi dezvoltare comunitară,
educaţie, ordine publică, sănătate, locuire, protecţia copilului.
I. Administraţie şi dezvoltare comunitară
- Accesul cetăţenilor de etnie romă la serviciile publice locale, unde aceştia se
adresează cu diverse probleme, fiind sprijiniţi şi îndrumaţi către serviciile de
specialitate respective.
II. Educaţie
- Elaborarea unui program de stimulare a participării şcolare şi de reducere a
abandonului şcolar.
- Implementarea programului “A doua şansă” derulat la Şc. N. Tonitza şi a proiectelor
“Şcoala, o şansă pentru fiecare” şi „Educaţia înseamnă viitor”.
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- Informarea membrilor comunităţii cu privire la posibilitatea elevilor de a se inscrie la
liceu, pe locurile special pentru romi, precum şi posibilitatea de a beneficia de burse
pentru studenţii romi oferite de O.S.I. Budapesta.
III. Ordine publică
- Dezvoltarea în colaborare cu organizaţiile de romi a unor programe pentru
procurarea actelor de identitate.
IV. Sănătate
- Îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale publice şi identificarea soluţiilor pentru
includerea romilor în sistemul asigurărilor şi înscrierea la medicul de familie cu sprijinul
mediatorilor sanitari.
V. Locuinţe
-Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi
locuinţelor deţinute.
-Conceperea şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor şi a
mediului înconjurător în zonele locuite de romi.
-Îndrumare şi sprijin privind completarea dosarelor pentru locuinţe
VI. Protecţia copilului
-Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din familiile cu venituri scăzute şi asigurarea
drepturilor acestora.
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CAPITOLUL 7
Asistenţă socială. Sănătate. Sport
Obiectul principal de activitate al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi este
înfăptuirea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor
care, din cauza 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. Apropierea de oameni şi de problemele
acestora constituie o preocupare permanentă a Direcţiei de Asistenţă Comunitară
Iaşi, care a căutat continuu modalităţi ca oamenii aflaţi ȋn situaţii dificile să fie integraţi
ȋn comunitate, simţindu-se membri activi ai acesteia.
O nouă şansă de integrare pe piaţa muncii
În anul 2015 s-a oferit, în premieră pentru Iaşi, prin instituţia publică Direcţia
de Asistenţă Comunitară, o şansă de integrare pe piaţa muncii persoanelor
defavorizate/vulnerabile prin implementarea proiectului „VAST – Vulnerabil, dar Activ
Social ca Tine”. Proiectul a avut un buget total de 6.363.629,92 lei şi a vizat un grup
ţintă format din 80 de persoane, 61 dintre acestea reuşind să-şi găsească un loc de
muncă.
De asemenea, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi au fost înfiinţate şi
dezvoltate 3 structuri ale economiei sociale (SES-uri), cu 15 angajaţi, astfel:
 S.C. SOCIAL COPY CENTER DAC S.R.L. – servicii de multiplicare
documente;
 S.C. CATERING SOCIAL DAC S.R.L. – servicii de catering;
 S.C. SOCIAL CLEAN DAC S.R.L. – servicii de spălătorie;
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Acţiuni social – culturale finanțate din bugetul local
1. Ziua Internaţională a Familiei – 15 Mai 2015
În anul 2015 a fost continuată campania de întrajutorare a categoriilor de
persoane cu risc crescut de marginalizare socială, fiind organizată a IV - a ediţie a
Zilei Internaţionale a Familiei. Cu această ocazie, 790 de familii au beneficiat de
ajutoare de urgenţă în bani, respectiv câte 200 lei/familie.
2. O şansă prin educaţie pentru fiecare copil, ediţia a VI-a - 14 septembrie
2015
Cu ocazia începerii anului şcolar 2015-2016 a fost organizată o acţiune
cultural-caritabilă pentru 500 de copii din clasele 0-IV, proveniţi din familii
defavorizate. Evenimentul s-a desfăşurat în Parcul Expoziţiei din Copou, cei mici
primind ghiozdane şi rechizite, în valoare de câte 100 de lei.
3. Cu tinereţea la braţ, seniorii au serbat Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice – 1 Octombrie 2015
Manifestările dedicate acestei zile s-au desfăşurat la Ateneul Tătăraşi cu
participarea a peste 200 de pensionari. Momentele artistice din program au fost
realizate de beneficiarii Centrului de zi "Vovidenia".
4. „Implică-te! Şi tu poţi fi Moş Crăciun!”
Sub acest motto s-a lansat cea mai amplă campanie de strângere de ajutoare
pentru persoanele în suferinţă. În cadrul unei acţiuni desfăşurate la Sala Sporturilor,
au fost acordate cadouri constând în fructe, dulciuri şi produse alimentare în valoare
de 102 lei/pachet pentru 400 de copii.
5. Tichete sociale valorice acordate cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun
Pentru ca Sărbătorile de iarnă să fie prilej de bucurie ȋn toate familiile, au fost
distribuite carnete cu tichete valorice sociale (70 de lei/carnet) unui număr de 19.952
pensionari (cu pensia până la 800 lei), precum şi unui număr de 6.147 persoane cu
nevoi speciale, încadrate în grad de handicap grav şi accentuat.
6. Sponsorizări şi donaţii atrase de D.A.C.
Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi a avut în vedere şi în anul 2015
desfăşurarea de campanii pentru atragerea de fonduri suplimentare prin sponsorizări
şi donaţii. Astfel, graţie ajutorului acordat de către parteneri, au fost îmbunătăţite
condiţiile de activitate la Centrul de zi Prichindel, Centrul de zi pentru persoane cu
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deficienţe de auz şi vorbire „Sfântul Prooroc Zaharia”, Centrul de servicii integrate
pentru victimele violenţei în familie, Centrul de zi pentru persoane vârstnice
„Vovidenia”, Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare „C.A.Rosetti”.
7. Servicii, gratuităţi şi facilităţi
În anul 2015, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară,
a oferit următoarele servicii, gratuităţi şi facilităţi:


6.754 alocaţii de stat (3.212 pentru cetăţeni români şi 3.542 pentru cetăţeni
proveniţi din Republica Moldova, cu dublă cetăţenie)



2.998 indemnizaţii pentru creşterea copilului



177 persoane au primit indemnizaţie/sprijin lunar pentru îngrijire copil 0-7 ani,
cu dizabilităţi



530 alocaţii de susţinere a familiei



14.669 anchete sociale



655 persoane au primit venitul minim garantat, conform legislaţiei în vigoare



39.244 pensionari şi 6172 persoane cu handicap au primit gratuitate pe
mijloacele de transport în comun



12.671 pensionari şi 5.799 persoane cu dizabilităţi au primit ajutoare
alimentare de la Uniunea Europeană (POAD)



686 persoane salarizate ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav



1.051 indemnizaţii acordate persoanelor posesoare ai unui certificat de
handicap grav emis cu menţiunea „necesită asistent personal”
Activitați desfășurate pe categorii de beneficiari:
Copii
1. Prin Serviciul Autoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi Familiei – Anchete

sociale s-au realizat următoarele:
- pentru evaluarea socio-familială în vederea oferirii de servicii specializate în cadrul
Centrului de Zi “Prichindel” şi Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii “Hecuba” – 51
cazuri;
- pentru încadrarea în grad de handicap – 1.165 anchete;
- privind acordarea de “bani pentru calculator” unui număr de 17 elevi;
- privind acordarea bursei “bani de liceu” unui număr de 83 elevi;
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- efectuate la solicitarea IML pentru evaluarea socio-familială a copiilor pre şi
delincvenţi, 18 cazuri;
- solicitate de Poliţie pentru minori delincvenţi – 19 cazuri;
- pentru familiile copiilor ocrotiţi în centrele de plasament, evaluarea socio-familială
privind posibilitatea reintegrării familiale, consiliere primară – 46 cazuri;
- pentru familiile minorilor cu risc de abandon şcolar – 12 cazuri;
- măsuri de protecţie specială minori – curatele speciale necesare la încheierea de
acte, 170 cazuri;
- planuri de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie - 47 planuri;
- consiliere, informare şi intervenţie primară la un număr de 308 copii proveniţi din
familii cu risc social. (mediere post divorţ, cazuri de prevenire separare de familie,
cazuri de copii cu părinţi plecaţi în străinătate).
- evaluarea complexă a situaţiei socio-familiale şi redactarea de anchete sociale/
răspunsuri/ referiri de caz pentru cazurile de copii sesizate de DGASPC sau alte
instituţii în vederea prevenirii separării de familie – 172 cazuri;
- demersuri legale conform HG 75/2015 privind desfăşurarea de către copii a unor
activităţi remunerate în domeniile: cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelling –
4 cazuri.
2. Servicii de educaţie timpurie şi îngrijire în Centrul de Zi „Prichindel” (copii cu
vârsta între 6 luni – 3 ani proveniţi din familii aflate în situaţie de risc ce beneficiază
de activităţi educative, asigurarea hranei şi a programului de odihnă) – 80 copii.
3. Servicii de educaţie, îngrijire, hrană şi program de odihnă în cadrul Centrului
de servicii pentru mame şi copii (copii cu vârsta între 1 an – 7 ani proveniţi din familii
aflate în situaţie de risc)
4. Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii
Primirea şi verificarea dosarelor pentru:
- alocaţia de stat (conform OUG 44/2006) - Număr total – 6.754 dosare din care:
3.212 dosare cetăţeni români şi 3.542 dosare cetăţeni ai Republicii Moldova cu
cetăţenie română;
- indemnizaţia pentru creştere copil (conform OUG 111/2010) – 2.998 dosare.
5.

Servicii

medicale

prin

cabinetele

medicale

şcolar

şi

cabinetele

stomatologice şcolare din subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară.
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- Servicii medicale şcolare pentru 46.937 beneficiari (şcolari şi preşcolari) constând
în: 79.962 consultaţii şi 66.253 tratamente.
- Servicii de medicină dentară şcolare pentru 31.851 beneficiari (şcolari şi preşcolari)
constând în: 18.138 consultaţii şi 45.707 tratamente.
Copii cu părinţi plecaţi în străinătate
1. Activităţi desfăşurate prin Serviciul Autoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi
Familiei
- Consiliere primară, anchete sociale şi monitorizare după caz (Ordinul 219/2006
privind identificarea şi monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinatate,
Legea 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului).
În monitorizare, la sfârşitul anului 2015, au fost 40 familii cu 51 copii (cazuri
înregistrate în perioada anilor 2006 – 2015).
În anul 2015 au fost înregistrate 66 de cereri cu intenţia părinţilor de a pleca în
străinătate, cu un număr de 85 de copii.
- Servicii psiho – socio – educaţionale prin identificarea, evaluarea, intervenţia în
situaţii de criză, în vederea diminuării/combaterii efectelor negative pe termen scurt şi
lung ale migraţiei părinţilor asupra copiilor şi familiilor acestora.
- Asistenţă psihologică oferită copiilor şi părinţilor acestora
2. Servicii educaţionale, pe niveluri de studii, asigurate de Centrul DIFAIN
CSA („Diminuarea iniţială a fenomenelor actuale întâmpinate în nesupravegherea
copiilor singuri acasă” - Centru de consiliere şi sprijin educaţional) pentru 20 de copii
între 8-16 ani.
Consiliere şi suport emoţional pentru depăşirea situaţiilor de criză - în vederea
adaptării la perioada de absenţă a părintelui s-au realizat periodic şedinţe de
consiliere suportivă, psihoterapie (creşterea stimei de sine şi a încrederii în ceilalţi),
terapie prin joc şi lucrul pe temele terapeutice evaluate (dorul de părinţi, sentimentul
de vinovăţie, supraîncărcarea de sarcini, etc)
Tineri proveniţi din centrele de plasament


Servicii acordate de Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională ,,BUCURIA”

pentru 75 de tineri (26 în regim rezidenţial şi 49 în regim de zi), cu vârsta cuprinsă
între 18-26 ani, aflaţi în sistemul de protecţie şi care urmează a părăsi acest sistem.
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Servicii de găzduire pentru tinerii lipsiţi de suport familial, în vederea pregătirii

pentru o viaţă independentă - 24 beneficiari;


Primirea şi analizarea cererilor pentru facilitarea accesului în regim rezidenţial

- 29 cereri (din care 24 cereri aprobate);


Anchete sociale pentru tinerii care doresc integrarea în regim rezidenţial

întocmite – 24 anchete;


Evaluarea/reevaluarea nevoilor tinerilor care sunt integraţi în regim rezidenţial

- 24 evaluări/ reevaluări;


Planuri de intervenție individualizată - 24 planuri;



Monitorizarea zilnică a situaţiei beneficiarilor şi a aplicării planului de servicii;



Consilierea tânărului şi pregătirea sa pentru întâlnirea cu familia de origine

prin restabilirea şi întărirea legăturilor cu familia de origine şi lărgită, încurajarea
vizitelor tânărului în familie, încurajarea familiei să viziteze tânărul în acest Centru;


Integrarea profesională a tinerilor prin facilitarea accesului la cursurile de

formare

profesională,

informarea

privind

drepturile

sociale,

educaţie

extracurriculară;


Consiliere socială pentru tinerii care necesită suport socio-emoţional şi sprijin

afectiv, îndrumare în cariera profesională;


Servicii medicale primare şi instruiri cu privire la modalitatea de prevenire şi

combatere a îmbolnăvirii cauzate de o igienă deficitară, informare privind educaţia
sexuală, întocmirea fişelor medicale, monitorizarea stării de sănătate a tinerilor,
acordarea de îngrijiri medicale de prim ajutor.


Activităţi de autogospodărire sub îndrumarea personalului Centrului:

prepararea hranei, curăţenie în spaţiile personale şi comune, îndrumare în vederea
administrării resurselor financiare, a efectuării igienei personale, etc.


Servicii de consiliere, informare, suport, evaluare şi monitorizare a tinerilor

care părăsesc centrele de plasament şi sunt în căutarea unui loc de muncă
(informarea cu privire la piaţa muncii, informare cu privire la drepturile sociale, şi
riscurile la care sunt expuşi, îndrumare şi sprijin în vederea obţinerii unui loc de
muncă) - 8 beneficiari;


Anchete sociale pentru tinerii care solicită serviciile în regim de zi;
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Evaluarea/reevaluarea nevoilor tinerilor beneficiari ai serviciilor în regim de


zi;


Monitorizarea situaţiei beneficiarilor;



Servicii de consiliere socială şi vocaţională.
Studenţi
Servicii medicale şi stomatologice primare
Centrul universitar Iaşi a avut înscrişi în anul 2015 un număr de 53.396

studenţi.
Cabinetele medicale universitare şi Cabinetele stomatologice universitare, din
cadrul structurii Direcţiei de Asistenţă Comunitară (conform HG nr.162/2008), au
acordat în anul 2015:
 23.266 servicii medicale (consultaţii şi tratamente);
 10.424 servicii de medicină dentară (consultaţii şi tratamente).
Îndrumarea studenţilor în efectuarea practicii de specialitate
S-au încheiat Convenţii de colaborare cu Universitatea “Al.I.Cuza” Facultatea
de Filozofie şi Ştiinţe Social Politice, specializarea Asistenţă Socială şi cu Facultatea
de Economie şi Administrarea Afacerilor pentru:
1. Masterat european de protecţie a drepturilor copilului:
- pentru 3 studenţi anul II;
- pentru 1 student anul III - efectuarea practicii de cercetare/dizertaţie.
2. Masterat probaţiune, mediere şi asistenţă socială a victimelor infracţiunilor pentru
efectuarea practicii de specialitate/cercetare în cadrul Centrelor şi Serviciilor D.A.C.:
- pentru 10 studenţi anul I înscrişi la masterat;
- pentru 10 studenţi anul II – efectuarea practicii de cercetare/dizertaţie.
3. Efectuarea practicii de:
- specialitate/cercetare pentru 8 studenţi anul I;
- specialitate/cercetare pentru 29 studenţi anul II;
- specialitate pentru 12 studenţi anul II;
- specialitate pentru 2 studenţi anul III.
Persoane cu dizabilităţi
1. Serviciul Autoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi Familiei a realizat:
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- Anchete sociale efectuate în vederea încadrării în grad de handicap

– 5.616

anchete (4.451 pentru adulţi şi 1.165 pentru copii)
- Curatele speciale pentru bolnavi – 77 cazuri şi 16 autorizări tutori pentru
reprezentarea ocrotiţilor în diferite situaţii care depăşesc atribuţiile de administrare a
bunurilor.
- Evaluarea situaţiei familiale din punct de vedere legal în vederea încetării măsurii
de ocrotire - 5 cazuri
- Descărcări gestiune curatori/tutori, verificarea dărilor de seamă şi a modului în care
a fost îngrijită persoana bolnavă şi a fost administrat patrimoniul acesteia – 162
cazuri
- Anchete sociale pentru persoanele bolnave, în vederea completării dosarului de
pensie de invaliditate – 1.220 cazuri
2. Servicii asigurate prin Centrul de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire
„Sfântul Prooroc Zaharia” pentru un număr de 155 de beneficiari.
3. Servicii asigurate prin Centrul multifuncţional de servicii sociale pentru persoane
cu dizabilităţi,

care funcţionează în parteneriat cu Asociaţia “Surâsul Albastru”,

beneficiari fiind 20 de familii ale copiilor cu tulburări din spectrul autist.
4. Servicii de găzduire în adăposturile de noapte ale municipalităţii - Centrul de
Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială „C.A Rosetti” – 31 beneficiari
5. Gratuitate pe mijloacele de transport în comun (Legea nr. 448/2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi HCL nr. 159/2008)
Număr beneficiari – 1.737 (persoane cu handicap grav şi accentuat + asistenţii
personali ai acestora)
6. Ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană- s-au acordat persoanelor cu
handicap grav şi accentuat cu venituri de până la 400 lei/lună, potrivit prevederilor
Legii nr. 76/2002, actualizată
7. Indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav (Legea nr. 448/2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare). Număr total – 1.051 indemnizaţii (225 de
copii şi 826 adulţi)
8. Salarii acordate asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav - au fost
asigurate salarii pentru un număr de 686 de asistenţi personali (277 pentru copii şi
409 pentru adulţi).
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Familii monoparentale/complementare şi persoane singure
Anchete sociale solicitate de instanţa de judecată/ tribunal/ notar în vederea
încredinţării minorului în procesul de divorţ, tăgada paternităţii, scutire de timbru
judiciar la cererea instanţei de judecată prin avocat sau la cererea camerei notarilor
publici, la divorţurile prin notariat, conform Noului Cod Civil - 867 anchete prin
instanţă.
Anchete sociale pentru instituirea curatelei/ tutelei de către instanţa de
judecată – 50 anchete.
Anchete sociale pentru familiile care au solicitat desfacerea căsătoriei la
Notariat, conform Noului Cod Civil – 186 cazuri.
Anchete sociale efectuate la domiciliul persoanelor internate în spitale,
evaluarea situaţiei împreună cu echipa multidisciplinară, referire de caz – 31 cazuri şi
19 cazuri pentru maternităţi.
Anchete sociale pentru familiile persoanelor ocrotite în Centrele de îngrijire şi
asistenţă/ unităţile medico – sociale – 90 cazuri.
Anchete sociale efectuate la solicitarea Poliţiei privind diverse cazuri (abandon de
familie, persoane adulte cu tulburări de comportament, cerşetorie, solicitare sprijin
etc.) – 34 cazuri.
Răspunsuri la petiţii privind nerespectarea programului de vizită minori şi
monitorizare drept de vizită minori – 22 cazuri.
Dosare deschise şi monitorizate conform HG 1103/ 2014 privind gravide cu risc
social şi copii cu risc de abandon – 5 cazuri.
Adrese privind persoanele condamnate la efectuarea orelor de muncă în
folosul comunităţii - 39 de solicitări, care nu s-au prezentat pentru punerea în aplicare
a sentinţelor judecătoreşti.
Persoane condamnate care au efectuat orele de muncă în folosul comunităţii
sub supraveghere - 17 cazuri şi 18 cazuri sunt în curs de efectuare a orelor de
muncă.
Anchete sociale pentru familiile persoanelor aflate în custodia Penitenciarului
(pentru întocmirea/ completarea dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială a
deţinutului) – 37 de cazuri.
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Anchete sociale şi răspunsuri pentru diferite alte situaţii (solicitări sprijin sau
informaţii, condiţii de acordare a unor servicii/prestaţii sociale, anchete necesare la
dosarele de contracte de muncă în străinătate, etc.) – 169 cazuri
Şomeri indemnizabili / neindemnizabili
Servicii de asigurare hrană prin Cantina de Ajutor Social pentru un număr de
97 persoane ce beneficiază de ajutor social şi sunt şomeri neindemnizabili.
Beneficii de asistenţă socială
1.Acordarea venitului minim garantat (Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
- Serviciul de Beneficii de Asistenţă Socială verifică dosarele, realizează
anchetele sociale, întocmeşte situaţiile centralizatoare lunare) pentru şomerii
neindemnizabili
2.Ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană au fost acordate în baza legală
europeană pentru POAD - Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european
si al Consiliului din 11 martie 2014, precum şi în baza cadrului legal naţional Hotărârea de Guvern nr. 799/2014 care stabileşte cadrul colaborării instituţionale
necesar implementării POAD 2014 în România şi categoriile de persoane care
vor beneficia de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul POAD, precum şi H.G.
80/10.02.2015 pentru completarea H.G. 799/2015 privind implementarea POAD.
S-au acordat şomerilor indemnizabili/neindemnizabili cu venituri de până la 400
lei/lună, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, actualizată
3.Ajutoare de încălzire a locuinţei conform OUG 27/2013 care modifică şi
completează OUG nr. 70/2011, HG nr.778/2013 privind modificarea HG nr.
920/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece şi HCL
435/2011 pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi
persoanelor singure domiciliate în municipiul Iaşi, beneficiare ale serviciului de
furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de
compensare procentuală a valorii efective a facturii la energia termică în perioada
sezonului rece.
Sănătate
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In anul 2015 ca urmare a prevederilor legislației în vigoare (respectiv Legea
95/2006, OUG162/2008, OUG 48/2010 SI HCL 213/2010, HCL 214/2010) unităților
sanitare Spitalul Clinic de Recuperare și Spitalul Clinic “Dr.I. Parhon” aflate în
administrarea Municipiului Iași li s-au alocat din bugetul local suma de 4877,96 mii
lei, executându-se următoarele lucrări de investiții:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
Investiții Buget Local

Valoare (mii lei)

Reparații capitale și modernizare Secție Clinica Ortopedie

600,00

Reparații capitale etajul 7 al Spitalului

409,20

Amenajare Bloc operator ORL

500,00

Sistem de iluminare chirurgical

168,60

Combină fizioterapie

22,20

Robot electronic pentru redobândirea mersului

375,00

Ecograf, 4 aparate

200,36

TOTAL

2.275,36

Investiții din fonduri de la Ministerul Sănătății

Valoare (mii lei)

Amenajare Bloc operator ORL

2.000

Robot electronic pentru redobândirea mersului

1.840

Ecograf, 4 aparate

1.801

TOTAL:

5.641

SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON”
Investiții Buget Local

Valoare

Sistematizare verticală, intrare și acces ambulanță

386,16 mii lei

Reabilitare casa scării clădire extensie

213,84 mii lei

5 aparate ventilație

579,25 mii lei

5 sisteme monitorizare terapie

139,50 mii lei

Trusa endoscopica flexibila

461,47 mii lei

Lampă de operație

140,38 mii lei

Aparat de anestezie

432,0 0 mii lei

TOTAL : 2.352,6 mii lei
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Spitalul clinic judetean de urgențe „Sf. Spiridon”
Investiții Buget Local

Valoare

Reparații capitale pasarela UPU

250,0 mii lei

Sport
Municipiul Iași a finanțat și a participat la organizarea mai multor evenimente
sportive de anvergură în perioada mai – decembrie 2015, cu participare națională și
internațional a sportivilor, cum ar fi:
1. Festivalul Internațional de șah ”OPEN IAȘI” ediția a II-a, eveniment sportiv
care s-a desfășurat la Sala Polivalentă în perioada 29 mai – 06 iunie,
competiție la care au participat un număr de 130 de sportivi din 15 țări.
2. Trofeul Municipiului Iași la tenis, eveniment organizat la baza sportivă CFR
Iași
3. Raliul Iașului Cotnari 2015, eveniment organizat în perioada 10-12 septembrie
2015 și urmărit cu viu interes de cetățenii municipiului Iași.
4. Finala Cupei Romaniei la rugby 2015, eveniment organizat pe Stadionul“Emil
Alexandrescu”, în data de 04 octombrie 2015, disputată între echipele CSA
Steaua București - Timișoara Saracens RCM-UVT, eveniment care a fost
transmis în direct de TVR Iași și la care au participat aproximativ 5.000 de
spectatori.
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CAPITOLUL 8
Siguranţa publică. Evidenţa populaţiei
Corpul de Control al Primarului Municipiului Iași
Autorizarea și monitorizarea activității de comerț din Municipiul Iași
Poliţia Locală
Protecție Civilă
Evidența Populației
Controlul Asociaţiilor de Proprietari
Corpul de control al primarului Municipiului Iași
Prin activitatea de control se 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 de lucru în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului. Controalele realizate au avut scop de prevenire, îndrumare şi / sau
coercitiv, după caz.
În urma a peste 1000 verificări de specialitate / acțiuni de control au fost
încheiate 760 de procese verbale de contravenţie, valoarea sancţiunilor aplicate fiind
de 954.540 lei. Este important de amintit că sumele provenind din amenzile aplicate
se constituie în întregime ca venituri ale bugetului local.
În funcţie de tematica controlului, se poate face următoarea clasificaţie:
Gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în municipiul Iaşi: 415 de sancţiuni, în valoare
de 318.740 de lei:
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231 sancțiuni pentru lipsa / nerespectarea prevederilor contractelor de

folosinţă a terenului, în sumă de 172.160 de lei.


74 sancțiuni 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 41.850 lei; în
prealabil au fost emise 154 de somaţii;


24 sancțiuni pentru nerefacerea în termen ori conform unor tehnologii

agreate a domeniului public afectat de lucrări la reţelele de utilităţi îngropate - în
sumă de 55.800 lei; în prealabil au fost emise 126 somaţii pentru refacerea
domeniului public afectat de lucrări de intervenţie la reţelele de utilităţi;


27 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 29.200 de lei; în prealabil au
fost somaţi 158 proprietari;


59 de amenzi pentru nerespectarea obligaţiilor de gospodărire şi

menţinere a curăţeniei în municipiu, în sumă de 19.730 de lei; în prealabil
au fost emise 82 de somaţii prin care s-au dispus măsuri şi termene de
intrare în legalitate.
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 345 de sancţiuni în sumă de 635.800 de lei.
Urmare măsurilor dispuse prin somaţiile ori procesele verbale de sancţionare,
au fost achitate la bugetul local taxe de autorizare în sumă de 103.400 de lei, în
conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale hotărârii privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2015.
Dintre amenzile aplicate, 20 de sancțiuni în sumă de 77.800 de lei au fost
aplicate de Corpul de Control al Primarului pentru lipsa autorizaţiilor de funcţionare a
unităţilor de alimentaţie publică urmare controalelor realizate în echipe mixte de
control cu reprezentanți ai ISU.
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ISU a aplicat sancțiuni pentru lipsa planurilor de intervenție la incendiu,
blocarea căilor de evacuare ori instalații electrice improvizate, lipsa autorizațiilor de
securitate la incendiu; de asemenea, ISU a aplicat sancțiuni complementare de
suspendare a activității cluburilor în care s-a constatat nerespectarea prevederilor
Legii 307 / 2007 privind apărarea împotriva incendiilor.
Autorizarea și monitorizarea activității de comerț din Municipiul Iași
Prin Serviciul Avize Mici Întreprinzători se realizează monitorizarea și
autorizarea activităţii privind comerţul de produse şi servicii de piaţă de pe raza
Municipiului Iaşi.
Schimbari legislative în anul 2015:
•

introducerea in Codul Fiscal (aprobat prin Legea 227/2015, modificat si

completat prin OUG 50/2015) a taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației
privind desfășurarea activității de alimentație publică în funcție de suprafața aferentă
activității respective (pentru o suprafață de până la 500 mp inclusiv / pentru o
suprafață mai mare de 500 mp) precum și a grupei CAEN 932 – alte activități
recreative și distractive (față de grupele CAEN 561 – restaurante și 563 – baruri,
existente în vechiul Cod fiscal);
•

în urma tragediei din noaptea de 30 spre 31 octombrie 2015 din Clubul

Colectiv – București, Guvernul Romaniei a emis OUG 52/03.11.2015 pentru
modificarea și completarea Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, act
normativ care permite Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență, pe lângă
măsura sancțiunilor contravenționale, oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor și
amenajărilor care nu dețin autorizație de securitate la incendiu conform prevederilor
legale, prin suspendarea / închiderea activității și aplicarea sigiliului la punctele de
lucru ale operatorului economic în cauză (Legea 307/2006, HG 1739/2006 modificată
și completată prin HG 19/2014);
•

Ordonanța 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al

construcțiilor existente a fost modificată prin Legea 84/2015 și Legea 282/2015,
ultima reglementare legislativă aducând ca noutate următoarele:
-

se interzice organizarea și desfășurarea de activități permanente și / sau
temporare în spațiile publice cu altă destinație decât locuința – spații realizate în
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scopul desfășurării de activități care implică aglomerări de persoane (săli de
spectacol, de expoziții, de lectură, spații pentru comerț, structuri turistice de
cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală,
administrație publică și alte asemenea; construcții de interes și utilitate publică
care cuprind spații în care se desfasoară activități în domenii de interes public
general și / sau comunitar și social și care implică prezența publicului temporar
sau permanent) până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul
creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente – pentru
construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa 1 de risc seismic prin raport
de expertiză tehnică.
-

Proprietarii / administratorii construcțiilor răspund, în condițiile legii, material,
contravențional și civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenție
dispuse prin OG 20/1994 modificată și completată prin Legea 282/2015.

-

pe lângă amenzile contravenționale în cuantum de la 50.000 lei la 70.000 lei,
legiuitorul a dispus și interzicerea emiterii autorizațiilor de funcționare pentru
spațiul în cauză de către autoritatea adminstrației publice locale competente.

Autorizații emise de Serviciul Avize Mici Întreprinzători
Tip document
Număr
Autorizaţii de funcţionare
1098
Vize anuale ale autorizaţiilor de funcţionare
1017
Avize de principiu pentru autorizare agenţi economici
80
Avize de principiu pentru comerţ în pieţele agroalimentare ale
560
Municipiului Iaşi, în bazar, talcioc, târguri şi obor
Avize de principiu pentru comercializare mărţişoare şi pentru alte evenimente
369
Avize de principiu pentru amplasare parcuri de distracţii
Contracte de folosinţă teren şi acte adiţionale pentru module / terase / frigidere şi
frigidere sezoniere /rulote
Acorduri de funcţionare pentru organizare focuri de artificii
Înregistrari
persoane
fizice
autorizate/întreprinderi
individuale
şi
întreprinderi familiale conform OUG 44/2008
Notificări de lichidare / soldare
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Poliţia Locală
Poliţia Locală Iaşi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
Legii nr. 155/2010- Legea Poliţiei Locale şi H.G. nr. 1332/2011 – Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor, în toate domeniile pentru care sunt împuterniciţi să
acţioneze, respectiv: asigurarea ordinii publice, circulaţiei pe drumurile publice,
disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activităţi comerciale,
evidenţa persoanelor şi alte domenii stabilite de lege.
Bugetul Poliţiei Locale
Poliţiei Locale Iaşi i-a fost alocat pentru anul 2015 un buget de venituri şi
cheltuieli în valoare de 13439,98 mii lei, din care 12439,98 mii lei pentru secţiunea
de funcţionare şi 1000 mii lei pentru secţiunea de dezvoltare, care se prezintă astfel:

Activitatea serviciilor operative
Un rol important în realizarea atribuţiilor de serviciu, pe linia asigurării ordinii şi
liniştii publice în zonele de responsabilitate, l-au avut raporturile de cooperare stabilite
de Poliţia Locală Iaşi, cu celelalte instituţii ale statului – Poliţia Română, Jandarmeria
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Română, cu instituţiile administraţiei publice locale şi centrale – Primăria Iaşi şi direcţiile
subordonate, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi.
În ceea ce priveşte activitatea contravenţională, situaţia se prezintă astfel:
-

Total contravenţii.....................................................................= 27.798

-

Din care, Legea nr.61/1991 mod., ……………….……..……..= 4.448

-

Legea nr.12/1990 ………………………………...……………..= 1.631

-

Legea nr.38/2003 ……………………………...……………......= 177

-

Legea nr.50/1991 ……………………………….………..……..= 122

-

O.U.G.nr.195/2002 …………………………………………...…= 8.859

-

O.G. nr.97/2005 …………………………….……………………= 1.854

-

O.G. nr. 99/2000………………………………………………….= 823

-

HCLM Iaşi …………………………….………….…............…....= 9.551

-

Alte acte…………………………………………………………...= 333
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De asemenea, au fost depistate un număr de 85 de fapte de natură penală, iar
92 de persoane implicate în aceste fapte au fost predate organelor de poliţie, pentru
continuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale.
În anul 2015, poliţiştii locali au desfăşurat 142 de acţiuni şi razii.
În perioada analizată, agenţii de poliţie locală din Serviciul Ordine Publică au
dat dovadă de preocupare pe linia îndeplinirii sarcinilor de serviciu, au organizat şi
executat, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile Legii nr.
155/2010, activităţi, acţiuni şi misiuni materializate în încheierea a 6.554 procese
verbale de contravenţie, din care la Legea nr. 61/1991 un număr de 2966, iar la
HCLM şi alte acte normative un număr de 1708 procese verbale de contravenţie,
valoarea totală a amenzilor fiind de 1.003.785 lei.
Activitatea Serviciului Dispecerat, alaturi de celelalte structuri ale Poliţiei
Locale Iaşi, s-a desfăşurat în sprijinul şi interesul cetăţeanului şi comunităţii.
În anul 2015 s-au primit un număr de 2739 de sesizări telefonice.
Cele mai frecvente situaţii sesizate de cetăţenii municipiului au fost privind
încălcarea normelor de convieţuiere

socială; ocuparea fără drept a locurilor de

parcare închiriate de la Primăria Municipiului Iaşi; gospodarirea şi menţinerea
curăţeniei pe raza municipiului Iaşi, interzicerea staţionării mijloacelor de transport
bunuri sau persoane; circulaţia rutieră; activităţile comerciale ilicite s.a.
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În toate cazurile au fost dirijate echipaje ale Poliţiei Locale pentru edificare
asupra situaţiei sesizate şi rezolvarea acesteia dacă le aveau în competenţă, în
situaţia în care erau de competenţa altor autorităţi acestea erau transmise telefonic
către acestea (de ex: Romtelecom, E-On, ApaVital, Salubris, D.S.P.M. Iasi, etc.).
In cursul anului 2015, dispeceratul a fost mutat într-un spaţiu nou amenajat,
modernizat, cu aparatură nouă, ce cuprinde un număr de aproximativ 72 camere
video stradale performante, la care s-a adăugat şi un sistem GPS, pentru
monitorizarea patrulelor mobile aflate în misiune pe raza municipiului Iaşi. La
montarea camerelor de supraveghere s-a ţinut cont de zonele aglomerate unde
exista risc criminogen ridicat.
Activitatea pe linia circulaţiei rutiere
În perioada analizată, au fost constatate şi aplicate un număr de 11.930
contravenţii, din care

5158 au fost sancţiuni cu Amendă, iar 6764 sancţiuni cu

avertisment, însumând o valoare totală de 1.177.396 lei, după cum urmează:
 Legea 61/1991 = 42
 Legea 38/2003 = 165
 H.C.L.M. 172/2002 = 3495
 H.C.L.M. 153/2010 = 14
 H.C.L.M. 365/2006 = 37
 H.C.L.M. 198/2000= 74
 H.C.L.M. 125/2014 = 113
 H.C.L.M. 167/1998 = 3
 Legea 448/2006 = 59
 O.G. 97/2005 = 1
 O.U.G. 195/2002 = 7919, aplicându-se aproximativ 18.500 puncte de
penalizare
Activitatea de ridicare/blocare autovehicule staţionate neregulamentar,
identificare autoturisme abandonate
De la începutul anului până în luna mai, când a fost întreruptă activitatea de
ridicare, poliţiştii locali din cadrul Biroului Reglementare Siguranţă Rutieră, au ridicat
cu sprijinul lucrătorilor din cadrul S.C. Servicii Publice S.A., un număr de 1472
autovehicule staţionate neregulamentar, conform OUG 195/2002.
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S-a reluat conform HCLM 246/2005 activitatea de blocare a roţilor
autovehiculelor depistate oprite, staţionate, parcare neregulamentar pe alei
pietonale, trotuare, spaţii verzi, fiind blocate un număr de 3.104 autoturisme, pentru
575 conducători auto s-a luat măsura sancţionării contravenţionale.
Pe linia respectării prevederilor OUG 195/2002 republicată
S-a acţionat permanent în vederea respectării normelor rutiere, conform OUG
195/2002, ocazie cu care au fost aplicate, în perioada analizată un număr de 7919
sancţiuni contravenţionale, sancţiuni aplicate atât pentru abaterile statice: oprirestaţionare, parcare, accesul interzis pe anumite sectoare de drum, cât şi pentru
traversarea prin loc nepermis.
-

Oprire neregulamentară = 3440

-

Staţionare neregulamentară = 1908

-

Accesul interzis = 1965

-

Traversare neregulamentară = 589

-

Alte fapte = 17

Activităţi desfăşurate pe linie de evidenţă a persoanei
În conformitate cu Planul de Măsuri comun Direcţia Evidenţa Persoanelor
Administrarea Bazei de Date – I.G.P.R.1970237/14.10.2010-95865/30.12.2010
pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea punerii în legalitate a
cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute
de lege, la nivelul instituţiei a fost întocmit un Protocol de colaborare cu Direcţia
mihai.chirica@primaria-iasi.ro

tel. +40-232-218.188

fax +40-232-212.000

119

Raport de Activitate pentru perioada mai - decembrie 2015
Primar Interimar Mihai Chirica

Locală de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, prin care a
fost distribuit instituţiei noastre, în anul 2015 un număr de 7.844 invitaţii, după cum
urmează:
Trim.IV-2014

Trim.II
2015
2.002

Trim.
III -2015
1.802

Total
2015
7.844

1.756

1.369

1.200

5.415

519

677

616

602

2.429

126

Din care:
108

123

103

460

2015
1.607

Trim.I
2015
2.433
DIN CARE:

Pers. gasite
la domiciliu
Invit.returnate
cu menţiunea
gasita în teren
C.I. eliberată la
data înştiinţarii

1.090

Activităţi desfăşurate pe linia activităţilor comerciale

Valoare totală contravenţii : 1.221.873 lei
Ca măsură complementară, în urma controalelor executate zilnic, s-a dispus şi
confiscarea bunurilor, în valoare totală de 100.304 lei, după cum urmează:
 Ţigarete – 11.100 lei
 Alcool – 12.200 lei
 Produse agroalimentare – 65.00 lei
 Textile – 11.050 lei
 Flori naturale – 954 lei.
Lucrătorii serviciului au efectuat verificări şi au înaintat răspus, cu măsurile
întreprinse, în cazul celor 236 de sesizări venite din partea cetăţenilor.
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În anul 2015 poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au fost
implicaţi în activităţile specifice desfăşurate pe linia protecţiei mediului, cum ar fi:
- activităţi de supraveghere a zonelor date în competenţă în scopul identificării
unor persoane fizice sau juridice care nu respectă prevederile legale referitoare la
protecţia mediului;
-verificarea unor persoane juridice care desfăşoară activităţi comerciale sau
din sfera serviciilor a căror funcţionare impune obţinerea unui aviz de mediu, iar
ulterior respectarea unor prevederi legale referitoare la protecţia mediului;
-activităţi specifice în zonele de agrement ale municipiului Iaşi, vizând cu
prioritate informarea cetăţenilor cu privire la obligaţiile ce le revin pe linia protejării
mediului înconjurător şi sancţionarea ulterioară a celor care au încălcat prevederile
legale în vigoare pe acest segment de activitate.
-rezolvarea cu operativitate a sesizărilor şi petiţiilor cetăţenilor, care vizau
nereguli pe linia protecţiei mediului;
-cooperarea permanentă cu celelalte structuri din municipiul Iaşi cu atribuţii pe
linia protecţiei mediului, menţionând aici Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi,
Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Iaşi, SC Salubris SA Iaşi, APELE Române,
Ocolul Silvic Iaşi, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Direcţia de Sănătate Veterinară
Iaşi, etc.

Activitatea Biroului Proceduri Juridic
mihai.chirica@primaria-iasi.ro

tel. +40-232-218.188

fax +40-232-212.000

121

Raport de Activitate pentru perioada mai - decembrie 2015
Primar Interimar Mihai Chirica

În anul 2015, pe rolul instanţei au fost înregistrate un număr de 233 dosare,
după cum urmează:
1. a) dosare care au avut ca obiect plângeri contravenţionale, împotriva proceselorverbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor:
- pe linie de circulaţie – 93 dosare avand ca obiect plângere contravenţională
- ordine publică/ comerţ/ mediu - 49/19/27=95 dosare având ca obiect plângeri
contraventionale
- disciplina în construcţii- 18 dosare având ca obiect plângeri contravenţionale
- dosare având ca obiect obligaţia de a face Lg. 50/1991 – 25 dosare
- dosare înregistrate pe rolul instanţei în anul 2013-2014-2015 şi finalizate în anul
2015 au fost -161 dosare
- litigii de munca: 3 dosare
Activitatea Serviciului Control Urbanism şi Afişaj Stradal s-a materializat prin
încheierea unui număr total de 122 procese verbale de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor, acestea totalizând un cuantum al amenzilor de 213.000 lei.
În perioada analizată au fost înregistrate în evidenţele serviciului un număr
total de 1419 sesizări şi petiţii venite de la cetăţeni, fiind realizată o medie de 178
lucrări repartizate fiecărui poliţist local, la o rată de 118 sesizări lunar.
Activitatea de demolare a construcţiilor ce nu au respectat prevederile legale
în vigoare a totalizat un număr de 84 amplasamente dezafectate, în urma întocmirii a
31 de Dispoziţii Administrative.
De asemenea, în urma activităţilor specifice desfăşurate de poliţiştii locali din
cadrul Serviciului Control Urbanism pe parcursul anului 2015 au fost întreprinse un
număr de 1761 verificări privind respectarea normelor privind disciplina în construcţii
în urma a 2256 somaţii şi înştiinţări.
Activitatea de recepţionare a lucrărilor de construire finalizate pe raza
administrativa a municipiului Iaşi s-a concretizat prin întocmirea unui număr de 608
procese verbale de receptie la terminarea lucrărilor. Aceste activităţi s-au derulat
numai în cazurile în care s-au prezentat documentaţiile complete, inclusiv dovada
achitării taxei de regularizare a autorizaţiei de construire, condiţie ce a determinat
creşterea gradului de colectare a taxelor locale.
Promovarea imaginii instituţiei, precum şi informarea cetăţenilor cu privire la
activităţile desfăşurate de către poliţiştii locali s-a realizat prin intermediul conducerii
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generale şi prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituţiei. În acest sens, relaţia
cu mass-media a fost menţinută prin intermediul sincroanelor şi inserturilor, cât şi prin
intermediul site-ului instituţiei unde au fost postate 210 de comunicate de presă.
Trebuie menţionat totuşi, că imaginea şi credibilitatea Poliţiei Locale au fost
afectate grav în cursul anului 2015, de ancheta derulată în luna mai, de structura
centrală a DNA. La finalizarea cercetărilor, procurorul de caz a dispus trimiterea în
judecată a 2 cadre cu funcţii de conducere din interiorul instituţiei.
Protecție civilă
Din punct de vedere al dezastrelor, 2015 a fost pentru municipiul Iași a fost un
an în care s-a confruntat cu o serie de situații deosebite:


reactivarea alunecărilor de teren (zona P\un) ;



fenomenul de caniculă și furtuni;



cutremure de mică intensitate, dar si 17 cu magnitudine peste 4 grade
pe scara Richter (cel mai puternic de 4,9 în data de 29 martie 2015);



ninsori abundente în iarna 2014-2015.

Activităţi desfăşurate:
•

12 intervenții directe ;

•

Peste 1.200 de ore de permanență la primirea de: avertizări COD

GALBEN și COD PORTOCALIU , informări meteorologice « now casting» ;
•

5 ședințe ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

•

24 instructaje de pregătire pe linia situațiilor de urgență cu salariații

primăriei ;
•

2 acțiuni de educație preventivă în rândul elevilor

•

realizarea de afișe și pliante destinate prevenirii populației și măsurilor

ce trebuie luate atât pentru perioada caniculară, cât și pentru perioada de iarna.
Lucrări efectuate în anul 2015 :
•

lucrări de R.K. la două adăposturi special construite pe Str.Prof.Paul.

•

îmbunătățirea sistemului electronic de înștiințare - alarmare a populației

(format din 16 sirene electronice) prin achizitionarea a încă unei sirene electronice de
3000 W (amplasată pe I.R.O.Iași) și relocarea sirenei de pe sediul C.U.G. pe blocul
A.N.L. din aceeași zonă;
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•

reparații curente la cele 2 sirene dinamice care reprezintă sistemul de

rezervă ;
•

achiziționarea de materiale, echipamente și mijloace de intervenție

pentru situații de urgență;
•

reactualizarea planurilor operative de intervenție.

Evidența populației
Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a fost înfiinţată prin Hotărârea
Consiliului Local Iaşi nr. 572 din 28.12.2004, ca o instituţie cu personalitate juridică în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a fost constituită în temeiul art. 1
alin.(1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de evidenţă a persoanelor.
Scopul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor (DLEP) Iaşi este acela de a
exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru 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 510.000 de
locuitori.
Acte înregistrate
Nașteri
Căsătorii
Decese
Carte de identitate

2015
10.837
3.262
5.007
58.674

Carte de identitate provizorie

3.328
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Principalele activități ale anului 2015
Pe linie de Evidenţă a 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- aproximativ 2656 de persoane.
•

Au fost puşi în legalitate, prin stabilirea reşedinţei în municipiul Iaşi,

peste 13.313 de elevii şi studenţii cazaţi în căminele şcolare şi universitare.
•

Au fost furnizate date din RNEP privind un număr de 19.427 persoane.

•

Au fost procesate peste 80.554 de cereri pentru obţinerea actelor de

identitate sau stabilirea reşedinţei.
•

Prin intermediul staţiei mobile am pus în legalitate persoane

nedeplasabile, internate în unităţi sanitare şi în centre de ocrotire/plasament.
•

Termenul de eliberare al actelor de identitate a fost de 5 zile

Pe linie de Stare Civilă
•

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".
•

S-a asigurat permanenţa la oficierea căsătoriilor civile în zilele de

sâmbătă şi duminică.
•

S-a asigurat permanenţa la înregistrarea deceselor survenite în

municipiul Iaşi 6 zile din 7 inclusiv zile libere şi sărbători legale.
•

Au fost stabilitate Convenţii de practică cu Liceul de administraţie

Publică Iaşi (Economic nr. 1) şi Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi (FEAA) prin care
peste 100 de studenţi şi elevi au desfăşurat stagiul de practică.
•

Pagina de internet a fost permanent actualizată pentru corecta şi

prompta informare a cetăţenilor.
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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 peste 40.000 de programări online pentru serviciile
noastre.

Controlul asociatiilor de proprietari
Serviciul Asociaţii Proprietari este un compartiment specializat în sprijinirea
activităţii asociaţiilor de proprietari din Municipiul Iaşi. Personalul Serviciului Asociaţii
Proprietari este împuternicit de Primarul Municipiului Iaşi să constate şi să
sancţioneze contravenţional pe cei responsabili de nerespectarea prevederilor legale
în activitatea asociaţiilor de proprietari.
Funcţionarii Serviciului Asociaţii Proprietari urmăresc aplicarea şi respectarea
legislaţiei specifice în vigoare cât și a Hotărârilor Consiliului Local privind
desfăşurarea activităţii a unui numar de cca. 2000 de asociaţii de proprietari/locatari
de pe raza administrativ teritorială a municipiului Iaşi.
Informarea, îndrumarea metodologică, consilierea proprietarilor şi a conducerilor
asociaţiilor de proprietari a avut ca finalitate 1352 răspunsuri la petiţii cu o
componentă de îndrumare metodologică şi consiliere legală a proprietarilor şi
conducerii asociaţiilor de proprietari, verificarea modalităţii de întocmire a
documentaţiei asociaţiilor şi repartizarea cheltuielilor lunare în listele de plată. Din
cele 1352 de răspunsuri: 883 reprezintă răspunsuri la petiţii înregistrate (inclusiv
răspunsuri din audiențe) și 469 adrese si somatii.
Angajaţii Serviciului Asociaţii Proprietari au participat la 43 de Adunări
Generale, în baza invitaţiilor conducerilor sau comitetelor de iniţiativă ale Asociaţiilor
sau în urma prezentării în mass-media locală unor situaţii de nerespectare a
legislaţiei în cadrul anumitor Asociaţii de Proprietari.
Pentru soluţionarea unor aspecte sesizate, pentru preluarea de documente şi
discuţii cu reprezentanţii asociaţiilor şi participări la adunări generale s-au efectuat un
număr de 404 deplasări în teren (la adresa de domiciliu al petenţilor sau la sediul
asociaţiilor de proprietari) din care 48 în vederea efectuării de controale tematice. În
urma acţiunilor de verificare a activităţii asociaţiilor de proprietari au fost încheiate 74
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procese verbale de contravenţie. Amintim că sumele provenind din amenzile aplicate
se constituie în întregime ca venituri ale bugetului local. În urma acestor controale sau trasmis către organele competente un număr de 5 asociații de proprietari cu
suspiciunea de fraudă din fondurile asociației.
S-au verificat 46 de dosare, depuse în vederea atestării (pentru administratorii
de imobile). De asemenea, s-au eliberat 24 adeverinţe pentru administratorii atestaţi.
Totodată s-a completat Baza de date cu încă 51 asociaţii de proprietari nou înființate.
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CAPITOLUL 9
Protecția mediului. Creșterea calității vieţii
Proiecte de mediu implementate în municipiul Iaşi
Spaţii verzi în Municipiul Iaşi
Administrare urbană
Salubritate
Iluminat public
Transport public
Patrimoniu
Piețele
Urbanism
În Municipiul Iaşi au fost stabilite măsuri de monitorizare şi control a calităţii
factorilor de mediu (aer, apă, sol, resurse materiale şi gestionarea deşeurilor, mediu
urban, sănătatea şi calitatea vieţii, zgomot , radioactivitatea mediului, suprafaţa
ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane) şi efectele asupra calităţii vieţii.
Monitorizarea şi controlul calităţii factorilor de mediul sunt efectuate de Municipiul Iaşi
împreună cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi.
Proiecte de mediu implementate în Municipiul Iaşi
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. Axa prioritara: 3 POS Mediu”
Titularul investiţiei este Primăria Municipiului Iaşi în calitate de beneficiar. Valoarea
totală a proiectului este de 249.135.892 lei, fără TVA. Până la finalul anului 2015 s-a
realizat 95% din proiect: retehnologizare cazan de apă fierbinte CAF 3 din CET I,
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retehnologizare cazan de apă fierbinte CAF 1 din CET I, retehnologizarea cazanului
de abur nr. 2 din CET 2 Iasi, instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET 2 Iaşi,
instalaţie colectare uscată zgură şi cenuşa în CET II Iaşi, reabilitare Pompe
Termoficare CET Iasi I şi CET Iasi II, retehnologizarea Magistralei 2 a reţelei de
transport Iaşi. În luna august 2015 s-a semnat actul adiţional prin care proiectul de
POS Mediu a fost completat cu noi obiective: modernizarea cazanului de apă
fierbinte de la CET II, legătura dintre magistralele 2 şi 5, demolarea unei estacade de
zgură şi cenuşă, precum şi staţia de epurare a apelor rezultate din transportul
cenuşei. Valoarea întregului proiect depășește 14 milioane euro. Perioada de
implementare a proiectului a fost prelungită până la data 30.06.2016 în vederea
finalizării proiectului şi monitorizarea indicatorilor de performanţă.
Colectarea selectivă a deşeurilor în Municipiul Iaşi:


Înfiinţarea unui Centru de Colectare pentru reciclare a Deşeurilor de
Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) în str. Pompei nr. 3, Podu de
Piatră, în urma unui parteneriat între RoRec şi Municipiul Iaşi. Centrul din
Municipiul Iaşi oferă servicii de colectare şi preluare a deşeurilor electrice atât
pentru persoane fizice cât şi juridice. În perioada 2-6 noiembrie, a avut loc
prima campanie de colectare a deşeurilor electrice “Locul deşeurilor nu este în
preajma ta!” organizată de noul Centru de Colectare. Ieşenii au arătat că sunt
preocupaţi de protejarea mediului înconjurător prin colectarea selectivă. La
finalul celor cinci zile de colectare, peste 29.691 kilograme de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice au fost strânse pentru a fi reciclate, o
cantitate record faţă de acţiunile de colectare desfăşurate în anii trecuţi în Iaşi.
De asemenea, Asociaţia RoRec asigură pentru tot judeţul Iaşi, în regim
permanent, preluarea gratuită a deşeurilor electrice de mari dimensiuni, grele
sau voluminoase, direct de la domiciliu sau sediu de firmă ori instituţie.



Înfiinţarea unui Centru Municipal de Colectare Deşeuri Reciclabile şi Deşeuri
Periculoase provenite de la populaţie în stradela Grădinari nr. 26, în urma
parteneriatului dintre Municipiul Iaşi şi Asociaţia ECOTIC.



Campanii

de

mediu

pentru

informarea

şi

conştientizarea

populaţiei

Municipiului Iaşi privind importanţa colectării selective a deşeurilor şi reciclării

mihai.chirica@primaria-iasi.ro

tel. +40-232-218.188

fax +40-232-212.000

130

corespunzătoare: Carvana Ecotic, Patrula de Reciclare RoRec, ”Recycling
Rocks!”, etc.
Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi, implementat
prin Consiliul Judeţean Iaşi. În cadrul acestui proiect s-au finalizat următoarele
obiective de investiţii: închiderea depozitului neconform Tomesti, staţia de sortare şi
compost, subcompartimentul 3 din cadrul depozitului ecologic Tuţora. Monitorizarea
Depozitului ecologic Ţuţora este efectuată de către Municipiul Iaşi şi operatorul de
salubritate SC Salubris SA.
Reactualizarea Hărţii de zgomot pentru Municipiul Iaşi
Pentru informarea cetăţenilor , a fost postat pe site-ul www.primaria-iasi.ro,
hărţile strategice de zgomot şi „Planul de acţiune destinat gestionării zgomotului şi
reducerii zgomotului în Municipiul Iaşi”. Au fost realizate măsuri de reducere a
zgomotului stabilite în cadrul planului de acţiune în procent de 80%, la capitolul trafic
rutier şi feroviar prin finalizarea unor proiecte din fonduri europene.
Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi
pentru indicatorul PM 10


Reţeaua de monitorizare automată a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi



Staţia IAS 1 – Pod de Piatră – staţie de traffic;



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 Modova,

Municipiul Iaşi a stabilit măsuri de reducere a poluării pentru sursa trafic rutier
şi sursa tip industrial prin implementarea unor obiective de invesiţii, 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
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varianta ocolitoare a municipiului Iaşi şi restricţionarea traficului greu aflat în tranzit
pe raza Municipiului Iaşi
Mutarea activităţii de control a biroului vamal de frontieră din cadrul
Direcţiei Regionale Vamale Iaşi
În luna octombrie 2015 Vama Iaşi s-a mutat în cadrul Tehnopolis. Aici s-a
realizat o parcare pentru TIR-uri şi o platformă pe schelet metalic pentru descărcareîncărcare. Pentru activitatea Vămii s-a pus la dispoziţie un depozit pentru mărfurile
confiscate şi un etaj al Tehnopolis pentru birouri. Camioanele care trebuie să treacă
prin Vamă nu vor mai trece prin oraş, vor folosi ruta ocolitoare dintre E85 Ciurea –
Tehnopolis. Prin mutarea Vămii s-a rezolvat problema TIR-urilor staţionate pe bd
Nicolae Iorga şi totodată a fost cea mai importantă măsură pentru scoaterea traficului
greu din oraş.
Spaţii verzi în Municipiul Iaşi
În vederea stabilirii suprafeţei ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane
s-a încheiat, pe 23.12.2015, contractul de prestări servicii, între Municipiul Iaşi şi
Asocierea SC Eterra Map SRL - SC MegaGis SRL , Târgovişte. Obiectul contractului
îl reprezintă realizarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Iaşi. Valoarea
contractului este de 414.000 lei şi durata de realizare de 24 luni.
Municipiul Iasi are o suprafaţă totală cu spaţii verzi de 660 ha (Anuarul Statistic al
Romậniei din anul 2013), împărţite astfel:
- 428 ha în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi,
- 127 ha în întreţinerea Asociaţiilor de Proprietari şi Locatari,
- 105 ha proprietate privată.
Suprafaţa de spaţii verzi întreţinută prin S.C. SPI S.A, societate subordonată
Municipalităţii este de aproximativ 163 ha la care se adaugă 98 ha – suprafaţă
ocupată de cimitire. Producerea de material săditor floricol se realizează la serele
Moara de Vậnt, pe o suprafaţă de 3100 mp în sere şi 11.056 mp teren deschis. În
vara anului 2015 a început o campanie de realizare a unor instalatii de irigare a
zonelor verzi din oras unde s-a montat gazon: în faţa Teatrului National, în două
zone din Parcul Copou - la Obeliscul cu Lei şi in zona bustului lui Ion Creangă, la
Casa Pătrată, în rondul din Podul de Piatră şi în Alexandru cel Bun.
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Aşa cum şi-au dorit ieşenii în urma consultării publice cu privire la replantarea teilor,
la sfârşitul lunii noiembrie 2015 s-au plantat 120 arbori din specia Tilia tomentosa (tei
argintii) şi 30 tufe globuloase din specia Buxus pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Salcâmii japonezi au fost relocaţi în zonele : esplanadă Oancea, Alexandru cel Bun,
Dacia.
DENUMIRE
MATERIAL
DENDROLOGIC
ARBORI FOIOSI (buc)
ARBORI RASINOSI
(buc)
ARBUSTI FOIOSI
(buc)
ARBUSTI RASINOSI
(buc)
BUXUS (buc)
TRANDAFIRI (buc)

PLANTATI IN LIVRATI LA
TOTAL
ORAS (FARA ASOCIATIILE
ARBORI/ARBUS
CIRIC SI DE
TI
CIMITIRE) PROPRIETARI
3159

2441

5600

665

280

945

35296

46626

177

28

205

6699
4803

326
2581

7025
7384

11330

DIN CARE
2603 TEI

Administrare urbană
O componentă importantă în crearea unui climat urban plăcut şi civilizat este
mobilierul urban instalat în zonele intens circulate. În anul 2015 s-au montat bănci,
atât în parcuri, grădini şi esplanade, cât şi pe unele artere intens circulate pietonal,
staţii ale mijloacelor de transport în comun, locuri de agrement, pieţe, parcuri de
joacă. În aceste locuri s-au amplasat şi coşuri pentru colectarea deşeurilor, care
contribuie în mod semnificativ la păstrarea curăţeniei în municipiu. În vara anului
2015 s-au reparat, vopsit, împrejmuire, întreţinut 68 spaţii de joacă pentru copii din
toate cartierele: Str. Cetăţuia nr. 1, bl. 762, Strada Cerna bl. A42, Strada Clopotari nr.
35, bl. 609, Strada Libertăţii nr. 62, bl. 601, Splai Bahlui nr. 33, Strada Vasile Lupu nr.
108, bl. G6, Calea Galata, Strada Muşatini nr. 23, Strada Anton Crihan, Bd. Dimitrie
Cantemir, Str. Vasile Lupu nr. 102, bl. G4, Str. Ţuţora nr. 6, Strada Nicoriţă
intersectie Stradela Nicoriţă, Al. Tudor Neculai nr. 50-52, Str. Vasile Lupu nr. 114,
Str. Mircea cel Batran, Al. Sucidava nr. 13, bl. 259, Str. Mircea cel Batrân bl. O6-O7,
Al. Sucidava nr. 11, bl. 260, Al. Tudor Neculai nr. 107, bl. 995, Str. Arcu nr. 31, bl.
CL5A, Str. Vitejilor nr. 21, Parc Bicaz, Strada Ciurchi nr. 26-28, Şos. Păcurari nr. 64,
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bl. 551, Strada Nicoriţă, Strada Vasile Lupu nr. 96, Strada Vămăşoaia, Esplanada
Oancea, Str. Arapului nr. 3, Cămine Mihail Sturza, Str. Strap. Silvestru nr. 11, Str.
Luca Arbore nr. 10, Fundac Păun, bd. T. Vladimirescu nr. 6A, Str. Egalităţii bl. 802,
Şos. Nicolina nr. 46, Şos. Nicolina nr. 74, bl. 1001 Articole, Str-la Canta nr. 3-5,
Ciurchi nr. 111, Str. Roman Vodă nr. 5, Stradela Canta nr. 15, Strada Ciurchi, Str.
Muşatini nr. 7, Str. Muşatini nr. 41, Strada Muşatini nr. 23, Bd. Dacia nr. 36, bl. SC7,
Strada Cerna bl. A1, Al. Muşatini nr. 11, Strada Nicolau nr. 6, bl. 577, Strada Nicolau
nr. 1, bl. 588, Al. Decebal nr. 17, Str. Vasile Lupu nr. 85, bl. V2-V3, Str. Vasile Lupu
nr. 89, bl. V2-V1, Str. Prof. Paul nr. 3, Str. Mr. Popescu Irimia, Str. Stejar nr. 19, bl.
Q1, Str. Nicolina nr. 15, bl. K1, Bd. Alexandru cel Bun nr. 29, bl. X5, etc.
Salubritate
Indicator
Cantităţi de deşeuri colectate
Suprafaţa măturată manual şi mecanizat (căi
publice)
Suprafaţa spălată şi stropită (străzi şi trotuare)
Cantitatea de deşeuri reciclate şi colectate selectiv

Număr câini fără stăpân gestionaţi
Venituri din exploatare
Valoare investiţii

2015
260.100 tone
578.601.855 mp

2014
244.898 tone
490.383.100 mp

24.012.445 mp
PET : 227 tone
Plastic : 188 tone
Hârtie-carton : 135
tone
Fier : 17 tone
DEEE : 22 tone
6805
52.076.001 lei
602.000 euro

12.142.650 mp
PET : 253 tone
Plastic :213 tone
Hârtie-carton : 132
tone
Fier : 29 tone
DEEE : 24 tone
7917
49.185.045 lei
530.000 euro

Principalele măsuri pentru dezvoltarea/ îmbunătăţirea activităţii din anul 2015 au fost
investiţiile în valoare totală de 2.650.000 lei fără TVA dintre care menţionăm : unităţi
de înmagazinare deşeuri (pubele 240 litri, eurocontainere 1,1, mc şi presscontainere
20 mc), maşină autospecială Multicar, autocisternă, macara autoportantă pentru
atelier reparaţii, staţie modulară carburant cu cititor carduri, amenajări centre MCP,
echipamente pentru dotare staţie ITP.
Iluminat public
Întreţinerea / menţinerea sistemului de iluminat public pe raza municipiului Iaşi
s-a executat în conformitate cu prevederile contractelor de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public, încheiate cu societăţile S.C. Luxten Lighting Co S.A.
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Bucureşti pentru Sectorul I şi S.C. Flash Lighting Services S.A. Bucureşti pentru
Sectorul II. În urma inspecţiilor în teren şi a sesizărilor primite din partea populaţiei,
cele două societăţi au acţionat pentru remedierea defecţiunilor apărute în sistem şi
înlocuirea echipamentelor.
Situaţia materialelor consumabile înlocuite în perioada mai – decembrie 2015:
Materiale consumabile
-bucaţiLămpi de diverse tipuri şi
puteri
Bobine de diverse tipuri
Ignitere

Întreţinere/menţinere
Sector I
774

Întreţinere/menţinere
Sector II
737

Total
1511

38
209

503
473

541
682

Costuri: Valoarea lucrărilor de întreţinere/menţinere executate în perioada mai
– decembrie 2015 a fost de 1.390,71 mii lei.
Iluminat festiv
Pentru Sărbătorile de Iarnă 2015 - 2016 au fost montate ornamente luminoase
de diferite tipuri pe principalele artere ale municipiului care să ofere spaţiului urban
aspectul festiv specific Crăciunului şi Anului Nou. S-au folosit figurine şi ornamente
achiziţionate în anii precedenţi dar şi echipamente noi, o atenţie deosebită fiind
acodată pietonalului Ştefan cel Mare şi Sfânt. Iluminatul festiv a fost, de asemenea,
montat pe următoarele străzi: Str. A. Panu, Bd. Carol I, Al. Gr. Ghica Vodă, Bd.
Independenţei, Str. Palat, Bd. Socola, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. G.
Muzicescu, Str. Arcu, Str. E. Doamna, Bd. T. Vladimirescu, Str. Cuza Vodă, Piaţa
Palatului, Str. V. Lupu, str. Pictorului, faţada Palatului Roznovanu – Primăria Iaşi, Str.
I C Brătianu, Piaţa Unirii, Str. Sf. Lazăr, Rond Podu Roş, Pasarela Alexandru Cel
Bun, bd. Alexandru cel Bun, bd. Dacia, Str. şi Şos. Nicolina, Str şi Sos Păcurari, Bd
Socola, Str. Gării.
Palatul Culturii, iluminat arhitectural
Primăria Municipiului Iași va suporta cheltuielile pentru plata energiei electrice
consumate pentru iluminarea arhitecturală a Palatului Culturii, monument istoric
construit în stil neogotic la începutul secolului XX și

supus unor lucrări de

consolidare și restaurare, care vor fi finalizate în primăvara anului 2016.

mihai.chirica@primaria-iasi.ro

tel. +40-232-218.188

fax +40-232-212.000

135

Raport de Activitate pentru perioada mai - decembrie 2015
Primar Interimar Mihai Chirica

Transport public
Operator de

Mijloace de transport (medie/trasee)/zi

transport
R.A.T.P

Nr. trasee în
exploatare

Tramvaie

76

8

Autobuze

85

9

Microbuze

18

3

Din lungimea totală a infrastructurii liniei de tramvai de 82,6 Km c.s, până în
prezent s-au modernizat 52,09 km c.s., reprezentand aproximativ

64 %.

După

finalizarea proiectelor pentru infrastructură urbană aflate în derulare, cu fonduri de la
bugetul local al Municipiului Iaşi şi fonduri UE nerambursabile (POR), putem spune
ca acest procent va creşte până la 71,27 % , pentru execuţia lucrărilor de
modernizare linie tramvai. După modernizarea căii de rulare a tramvaielor pe
tronsoanele: Nicolae Iorga – Tesatura – Baza 3 – Metalurgie – 2 Baieti, CUG – Podu
Ros, a fost reluată circulaţia tramvaielor pe traseele: 11, 8, 1, 13 şi 9. In urma
finalizării lucrărilor la construcţia Pasajului “Octav Bancilă”, a fost introdus un nou
traseu de autobuz pe ruta Alexandru Cel Bun – Pasaj Octav Bancila- Copou, având
indicativul 52. A fost preluat DE RATP traseul 6 deservit de UNISTIL şi redenumit
traseul 36. Cu prilejul inaugurarii cursei de tren Chişinău-Iaşi, a fost înfiinţată o cursă
specială de autobuz pentru preluarea călătorilor ce sosesc în staţia Gării Socola, pe
ruta Gara Socola – T.Vladimirescu – Hotel Europa - Palat – Casa Sindicatelor – Gara
Socola.
Începând cu 4 decembrie 2015, un nou proiect a prins viaţă la Iaşi. "Tramvaiul
Literaturii", individualizat la iniţiativa Asociaţiei TRAMCLUB IASI cu imaginile unor
personalităţi literare ieşene, găzduieşte o mică bibliotecă. "Citeşti! Daruieşti! Las-o pe
bancă!" este mesajul transmis către călători, care sunt invitaţi şi încurajaţi la lectura şi
schimbul de cărţi, prin intermediul bibliotecii mobile. Personalizarea "Tramvaiului
Literaturii" face parte din proiectul "Cartea pe bancă", iniţiat de dl. Eugen Benea. Prin
colaborarea cu SC WINK SRL s-a realizat modernizarea tuturor staţiilor pentru
călători printr-un design atractiv şi inovativ. De asemenea, pereţii de sticlă au fost
înlocuiţi cu panouri din alucobond, montate pe un schelet care le conferă rezistenţă.
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Patrimoniu
În evidenţele DAPPP la 31decembrie 2015 erau înregistraţi un număr de
3240 chiriaşi. Dintre aceştia 1308 au contracte pentru închiriere teren (curte) aferent
locuinţelor vândute.
Fondul locativ este format din 1932 spaţii din care :
- 410 locuinţe sociale şi de necesitate,
- 627 locuinţe ANL,
- 895 locuinţe convenabile, din care: 175 spaţii de locuit construite din fondul de stat,
situate în blocuri, 468

spaţii de locuit trecute în fondul de stat, situate în case

naţionalizate, 252 locuinţe, proprietate privată a Consiliului Local, 230 apartamente
situate în blocuri, 22 situate în case.
Pe parcursul anului 2015 numărul de locuinţe a scăzut, faţă de cel înregistrat la 31
decembrie 2014, prin vînzarea locuinţelor la cererea chiriaşilor din locuinţele
convenabile şi ANL, si prin scoatere din circuitul locativ.
Parcările cu taxă şi de reşedinţă
Parcările cu plată exploatate în cursul anului 2015 au fost: Victoria, Hala
Centrală, Ghica Vodă, Golia, Mitocul Maicilor, Independenţei, Moldova, A. Panu- cu
menţiunea că parcările din Independenţei şi Mitocul Maicilor au fost scoase din circuit
o perioadă de 7 luni pentru modernizare. S-au încasat 499.254 lei lei din tarifele
percepute la parcările cu plată şi din abonamentele emise. Suma încasată în
decursul anului 2015 din închirierea locurilor de parcare de reşedinţă a fost de
1.829.465 lei.
Bazele de agrement
Municipalitatea ieşeană a avut în vara anului 2015 încasări de peste 1,5
milioane de lei de la toate zonele de agrement din oraş: Strandul Municipal, Plaja
Nicolina si Baza de Agrement Ciric.
De serviciile oferite la Ştrandul Municipal au beneficiat 68.077 persoane, din
care : 52.689 adulţi, 12.309 copii, 3.079 pensionari care au tarif redus pentru intrare.
De asemenea, în lunile iunie si iulie, aproximativ 220 de studenţi ai Facultăţii de
Educaţie Fizică din cadrul Universităţii A.I.Cuza, au desfăşurat cursuri de înot şi au
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susţinut examenele practice. Ştrandul Municipal iasi este situat pe Strada Cicoarei în
zona Alexandru cel Bun, are trei bazine, unul pentru adulţi de 50 de metri lungime,
acesta fiind realizat dupa standarde internaţionale, bazinul pentru copii are 210 metri
pătraţi, iar cel mai nou bazin are o adâncime maximă de 2,6 metri. Lucrările
pregătitoare începerii sezonului 2015 la Ştrandul Municipal au fost următoarele: s-a
implementat sistemul de acces controlat cu turnicheti şi camere de supraveghere; sau realizat supraînălţări ale gardului de împrejmuire în zonele vulnerabile, s-a realizat
igienizarea grupurilor sanitare, spaţiilor administrative, cabinetului medical precum şi
a garderobelor, pentru realizarea unui ambient plăcut s-au executat lucrări de
amenajare a spaţiilor verzi prin plantarea de sălcii si flori pe aleile de acces., s-au
efectuat lucrări de îmbunătăţire în ceea ce priveşte instalaţia de filtrare şi recirculare
a apei din bazinele de îmbăire prin înlocuirea elementelor uzate de la pompele de
recirculare şi filtrele instalaţiilor din staţiile de pompare, s-a efectuat vopsirea întregii
suprafeţe a bazinului olimpic, a bazinului de 2,5 m si a celui pentru copii, precum şi a
elementelor metalice din componenta locului de joaca pentru copii şi a trambulinei de
la bazinul olimpic, s-au achiziţionat diverse obiecte de inventar: sezlonguri, umbrele,
scaune etc.
De serviciile oferite la Plaja Nicolina în sezonul 2015 au beneficiat 46.554
persoane, din care : 42.633 adulti, 3921 pensionari care au tarif redus pentru intrare.
Dintre aceştia, 10791 au efectuat şi tratamente cu namol. S-au înregistrat încasări
din bilete în valoare de
Începerea

401856 lei şi 9436,00 din închirierea spaţiilor comerciale.

sezonului 2015 a fost precedată de o serie de lucrări pregătitoare:

amenajarea de alei asfaltate în incinta plajei pentru femei, refacerea hidroizolaţiei
clădirii administrative, amenajarea plajelor şi completarea cantităţii de nisip necesară,
completarea depozitului de argila cu o cantitate de 30 mc, necesară

pentru

prepararea namolului, repararea igienizarea şi vidanjarea instalaţiilor sanitare,
verificarea şi înlocuirea elementelor corodate de la instalaţiile din incinta grupurilor
sanitare, verificarea şi înlocuirea instalaţiilor uzate de alimentare cu apa sulfuroasă
şi potabilă, reparaţia tencuielilor şi igienizarea bazinelor de apă sulfuroasă.
Baza de Agrement Ciric a fost complet modernizată în urma implementării
unui proiect european prin care s-au realizat amenajari exterioare , plaje si piscine,
locuri de desfăşurare pentru diferite activităţi sportive: un teren pentru minigolf, două
terenuri de minifotbal cu suprafaţă de iarbă artificială şi un teren multifuncţional (volei,
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handbal, baschet), o zonă de escaladare ziduri, 6 terenuri de tenis de câmp pe
suprafaţă de zgură, un pavilon de tenis de masă cu suprafaţa de 450 mp
(aproximativ 15 mese de tenis) şi o zonă de paintball, parcuri de joaca pentru copii
(cu zona de gonflabile), piste de biciclete si plimbari pe lac cu hidrobicicletele (4
pantoane) şi bărci. La Baza de Agrement Ciric încasările au fost în sumă totală de
631.948 lei, repezentând tarif acces piscine, închirieri bărci, închirieri teren mini-golf,
fotbal, tenis, paint-ball etc.
Zona de agreement C.A.Rosetti a fost pregătită de municipalitate ca zonă
specială pentru picnic de aceea foarte mulţi ieşeni au preferat să-şi petreacă aici
timpul liber în zilele calde de vară la un grătar cu familia sau prietenii.
Pieţele
Pieţele agroalimentare sunt amenajate şi functionează cu respectarea
cerinţelor H.G.nr.348/2004, respectiv asigurarea utilităţilor generale, spaţii de
depozitare a mărfurilor, oficiu pentru închiriat cântare, cântare de control, bazine
pentru spălarea legumelor şi fructelor, birouri adminstrative, laboratoare sanitarveterinare, spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi curăţenie, locuri de
parcare, puncte de colectare a deşeurilor. Ecopiaţa gestionează şi târgurile de bunuri
de consum: Talcioc, Bazar, Târgul de maşini, Târgul de cherestea. Bazarul dispune
de un număr de 208 standuri comerciale puse la dispoziţia comercianţilor, 4 locuri
pentru amplasare rulote alimentaţie publică, WC public, birou administrativ.Târgul de
Maşini, Târgul de cherestea, pune la dispoziţie platforme sectorizate pentru maşini,
cherestea şi materiale de construcţii, magazine pentru materiale, racorduri la
principalele utilităţi publice. Hotelul Municipal oferă servicii de cazare pentru un
număr de 42 persoane distribuite în 21 de camere.
Programul de reparaţii si activităţi curente:
- Piaţa Alexandru cel Bun: înlocuire centrală pe gaz, reparaţii punct gospodăresc,
reparaţii şi întreţinere instalaţii electrice, sanitare,termice, reparaţii şi întreţinere
aparate aer conditionat şi vitrine frigorifice Hală lactate.
- Piaţa Sudului (CUG): dotarea pieţei cu pichet mobil PSI, înlocuit traseu electric şi
corpuri iluminat hală comercializare legume-fructe, dotarea pieţei cu 15 europubele.
- Piaţa Hala Centrală: lucrări de reparaţii paviment, înlocuire gresie, lucrări de
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vopsitorie, zugrăveli, reparaţii chiuvete piaţa exterioară, reparaţii tavan fals piaţă,
înlocuit curele transmisie instalaţii ventilaţie piaţă.
- Piaţa Nicolina: înlocuirea a trei aparate de aer condiţionat în interiorul Halei de
lactate, dotarea pieţei cu un nou pichet mobil PSI, reparaţii instalaţii electrice şi
sanitare.
- Piaţa Tătăraşi: reparatii si izolare instalaţii de alimentare cu apa clădire
administrativă
- Piaţa Dacia: reparatii coloană de alimentare cu apă cladire administrativă, reparaţii
instalaţii furnizare agent termic (refacere circuit trasee, înlocuire calorifere), montare
şi punere în functiune centrală termică pe gaz
- Hotel Municipal: reparaţii electrice, sanitare, înlocuire centrală avertizare incendii –
MAG8, montare dispozitive susţinere stingătoare
- Bazar: achiziţionare ansamblu 2 containere office tip CHV 300 pentru sediu
administrativ, reparaţii şi înlocuire instalaţie electrică şi corpuri de iluminat stâlpi
interiori.
în cursul anului 2015, s-au efectuat operaţiunile de deratizare, dezinsecţie,
dezinfecţie, eşalonat pe fiecare piaţă, prin închiderea completă, pe rând, a fiecărui
punct de lucru în zilele mai puţin aglomerate, astfel încât aprovizionarea cetăţenilor
să nu aibă de suferit.
Gestionarea pieţelor din municipiul Iaşi prin EcoPiaţa a fost modestă, de
aceea pentru anul 2016 se impun măsuri urgente pentru îmbunătăţirea calităţii
comerţului din pieţele ieşene. Se are în vedere monitorizarea permanentă a pieţelor,
înlăturarea evaziunii fiscale, a comercializării produselor fără acte, precum şi o serie
de măsuri legate de igienizare, curăţenie, aspect general al pieţelor, conduita
lucrătorilor şi activitatea de control a Poliţiei Locale.
Urbanism
În cursul anul 2015, conducerea Primăriei Iaşi a suferit modificări. După cum
era şi normal, şi în unele direcţii din subordine au apărut schimbări, mai ales în ceea
ce priveşte eficienţa şi profesionalismul. În luna august 2015, activitatea Arhitectului
Şef Tudor Vericeanu a fost analizată de Comisia de Disciplină, acesta fiind
retrogradat din funcţie. Principalul reproş pe care acesta l-a primit de la conducerea
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instituţiei a fost proasta gestionare a reactualizării Planului Urbanistic General al
Iaşului(PUG).
Având un nou director, în cadrul Instituţiei Arhitectului Şef s-au luat măsuri de
creştere a transparenţei şi eficienţei activităţii de eliberare a certificatelor şi
autorizaţiilor de urbanism.
Situația Autorizațiilor de construire eliberate
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

Autorizatii de
construire eliberate
106
267
192
238
196
169
183

O precizare importantă, care ar trebui luata in considerare, este faptul că, deşi
numărul certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire emise în anul 2015,
a fost cu puțin mai mare decăt cele din anul anterior, valoarea acestor investiții a fost
mai mică, aceasta reflectându-se în valoarea taxelor încasate în sumă de 61.353 lei
din taxa de emitere a certificatelor de urbanism, respectiv 1.378.873 lei din taxa de
emitere a autorizațiilor de construire.
TIP DOCUMENT

NUMĂR

Certificate de urbanism

3891

Autorizaţii de construire

1351

Certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, prelungite

305

Avize pentru P.U.Z. , teme P.U.Z , P.U.D. sau teme P.U.D.

247

Proiecte H.C.L. pentru aprobare P.U.D. / P.U.Z.

127

Avizare certificate de urbanism, studii de volumetrie, în Comisia tehnică de amenajare a

320

teritoriului şi urbanism, precum şi în Comisia de urbanism
a Consiliului local municipal Iaşi
Avize privind alte solicitări (lucrări în zona extravilan, solicitate de Consiliul Judeţean Iaşi)

8

Cadastru
În cadrul serviciului GIS-Cadastru s-au realizat următoarele activități:


actualizarea permanentă a planului topografic digital municipal prin integrarea
imobilelor identificate şi măsurate în vederea inventarierii;
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identificare, măsurare şi inventariere în domeniul privat al municipalităţii a circa
50 de terenuri cuprinse între 50 – 1.000 m în vederea concesionării sau
vânzării către cei interesaţi;



actualizarea şi aprobarea Regulamentului general de atribuire a denumirilor de
artera şi a numărului de imobil adoptate la condiţiile specifice locale.

Activitatea de bază a serviciului, constă în menţinerea la zi a planului topografic
digital. Planul topografic în format digital este un concept relativ nou în ridicările
topografice impus prin lege pentru a corespunde cerinţelor moderne de a furniza
informaţii clare utilizatorului asupra terenului şi a zonei ca baza documentarii
diverselor documentatii tehnice ale admininistratiei locale. Ca element de noutate
menţionam că adresele cu privire la situaţia juridică a terenului se iau pe baza
planului digital în proporţie de 70% .
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
12
13
14

Denumire indicator

U/M

Nr. de imobile ridicate in plan
Suprafata ridicata
Nr. de schite cadastrale/planuri de situatie/harti
Nr. de certificate de nomenclatura urbana
Nr. de certificate de atestare urbana
Nr. de avize GIS
Nr. de proiecte de hotarare
Nr. de avize planuri de incadarare in tarla/proces verbal de
vecinătate
Adeverinta privind situatia juridica a terenurilor traversate de
retele de utilitate publica
Nr. de contracte de folosinta agricola, cai de acces,
organizare de santier si totem
Dosare preemptiune
Zona de impozitare
Identificatori cadastrali/Notarea posesiei
Situatie juridica imobil/Apartenenta imobil la
intravilan/extravilan Municipiul Iasi, apartenenta imobil la
domeniul piblic/privat al Municipiului Iasi
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ha
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Documente
eliberate
430
20
2436
294
500
190
14
98

Nr.

608

Nr.

80

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

74
30
169
660
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CAPITOLUL 10.
Investiții în 2016. Proiecte europene pentru dezvoltarea oraşului
Municipalitatea ieșeană a stabilit domeniile majore asupra cărora se va
concentra în următoarea perioadă de finanțare nerambursabilă a Uniunii Europene,
corespunzătoare exercițiului bugetar 2014 – 2020.
Valoarea totală a celor 38 de proiecte prezentate este de aproape 995
milioane de lei, adică aproximativ 226 milioane de euro. Cei mai mulți bani ar urma
să fie alocați pentru reabilitarea și amenajarea de clădiri având destinația de locuințe
sociale și pentru mai multe investiții majore destinate îmbunătățirii transportului public
urban. Realizarea unui sistem ecologic de transport metropolitan prin achiziția și
reabilitarea de tramvaie și construirea Centrului intermodal de transport Iași, precum
și reabilitarea și modernizarea mai multor rețele ale infrastructurii de tramvai sunt
principalele proiecte de pe lista celor care vizează modernizarea transportului public.
Amenajarea parcului public de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și dezvoltarea
unui parc industrial pe platforma Fortus SA sunt cele mai importante proiecte din
domeniul dezvoltării urbane. La capitolul infrastructura educației Primăria urmărește
modernizarea și extinderea mai multor licee, școli, grădinițe și creșe. Un alt proiect
major pentru care Iașul poate primi finanțare nerambursabilă este eficientizarea
energetică a 60 de blocuri din municipiul Iași. Alte proiecte importante, incluse în lista
care privește conservarea patrimoniului și reabilitarea de clădiri publice, vizează
refuncționalizarea și reabilitarea Liceului Pedagogic „Vasile Lupu”, conservarea Băii
Turcești, înființarea Muzeului Holocaustului și reabilitarea clădirii Muzeului de Științe
Naturale. Reabilitarea și modernizarea Parcului Copou, a zonei Frumoasa, a
infrastructurii de agrement de pe malurile râului Bahlui, a depoului de tramvaie din
Dacia și a Palatelor Roznovanu și Braunstein, precum și construirea de parcări de tip
mihai.chirica@primaria-iasi.ro
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Park &Ride la intrările în oraș și implementarea unui sistem e-ticketing pentru
îmbunătățirea mobilității în Zona Metropolitană sunt alte câteva proiecte avute în
vedere de municipalitatea ieșeană.
Proiecte prioritare ale municipiului iasi pentru perioada 2014-2020 (corelate cu por 20142020 și alte surse de finanțare)

Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7

Valoare
estimata
(lei)

Stadiu

73.246.982,66

SF si PTH
2011

Titlu proiect
Reabilitare Linie
tramvai Iasi Dancu
Reabilitarea si
moderizarea
infrastructurii de
tramvai in Iasi
(Cinci drumuriBașCeauș,
BucsinescuCalea
Chisinaului, Podu
Roș -Țesătura,
Tepro-Țuțora,
Pod Sf Ioan –
Rond Dancu)
Sistem ecologic
de transport
metropolitan
(achizitie si
reabilitare
tramvaie )
Sistem e-ticketing
pentru
imbunatatirea
mobilitatii in zona
metropolitana Iasi
Modernizare
depou tramvaie Dacia
Puncte
intermodale de
transfer în
transportul public
de călători
Construirea de
parcari de tipul

Actiuni eligibile
POR 2014-2020
Axaprioritara 4. Sprijinireadezvoltării
urbane
Prioritatea 4.1. – Promovarea strategiilor
de reducere a emisiilor de dioxid de
carbon

12.000.000,00

Investiții destinate îmbunătățirii
transportului public urban
1.
achizitionarea de material rulant
electric/vehicule ecologice (EEV);
2. modernizarea / reabilitarea / extinderea
traseelor de transport electric public;
3. modernizarea materialului rulant electric
existent (tramvaie);
4.
modernizarea/reabilitarea
depourilor
aferente transportului public și infrastructura
tehnică aferentă, inclusive construire depouri
noi pentru transportul electric;
5. realizarea de trasee separate exclusive
pentru vehiculele de transport public;
6. imbunătățirea stațiilor de transport public
existente, inclusive realizarea de noi stații și
terminale intermodale pentru mijloacele de
transport in comun;
7.
realizarea de sisteme de e-ticketing
pentrucălători;
8.construirea/modernizarea (inclusive prin
introducerea
pistelor
pentru
biciclisti)/reabilitarea infrastructurii rutiere (pe
coridoarele deservite de transport public)
pentru creșterea nivelului de siguranță și
eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei
de transport, etc.)

30.000.000,00

Investițiidestinatetransportului electric
șinemotorizat
1. construire infrastructură necesară

50.000.000,00

PTH

90.000.000,00

18.000.000,00

40.000.000,00
Urmeaza
proiectare
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Park&Ride (la
intrarile in oras)
Centru intermodal
de transport –
Autogara Iaşi

8

9

Smart city
(inclusive sistem
de prioritizare a
transportului
public)

TOTAL:

417.033.237,06

Nr.
crt.
1

2

3
4

Titlu proiect
Amenajarea
parcului public
Teatru NationalVasile Alecsandri
Dezvoltare parc
industrial pe
platforma Fortus
SA
Infrastructura de
agrement –raul
Bahlui
Reabilitare si
modernizare
Parcul Copou

5

Reabilitare zona
Mănăstirea
Frumoasa

TOTA
L:

126.108.759,00

93.786.254,40

SF si PTH
2012

Alte investiții destinate reducerii emisiilor
de CO2 în zona urbană
1. realizarea de sisteme de monitorizare
video bazat pe instrumente innovative şi
eficiente de management al traficului;
2. realizarea sistemelor de tip park and ride;
3. realizarea de perdele forestiere alineamente de arbori (cu capacitate mare de
retenție a CO2);

10.000.000,00

Valoare
estimata
(lei)

Stadiu

42.983.759,00

PTH 2015

40.000.000,00

10.000.000,00

Sf 2014

10.125.000,00

PTH

23.000.000,00

mihai.chirica@primaria-iasi.ro

transportului electric (inclusive staţii de
alimentare a automobilelor electrice);
2. construirea/modernizarea/reabilitarea
pistelor/traseelor pentru bicicliștiși a
infrastructurii tehnice aferente (puncte de
închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete
etc);
3. crearea de zone și trasee pietonale,
inclusive măsuri de reducere a traficului auto
în anumite zone, etc.)

Actiuni eligibile
POR 2014-2020
Axa prioritara 4.Sprijinirea dezvoltării urbane
Prioritatea 4.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și
decontaminării terenurilor industrial dezafectate (inclusiv a
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și
promovării măsurilor de reducere a zgomotului
1. demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
2. realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
3. amenajare spații verzi (modelarea terenului;
montarea
elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje
etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusive plantare arbori);
4. crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex.
zone special pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
5. instalare Wi-Fi în spațiile publice;
6. dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
7. modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor supuse
intervențiilor, inclusive în locuirea și/sau racordarea la utilități
publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale,
numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru
facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).
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Lista principalelor obiective de investiții din bugetul local pentru anul 2016
Obiectivul
Modernizare străzi
Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere
Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului
Iași
Amenajare parcări
Achiziție mijloace transport urbane: autobuze, tramvaie
Achiziție copertine pentru peroane stații de transport public
Construire locuințe
Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de
sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe
Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare
Modernizare spații de joacă
Mobilier urban
Iluminat public
Iluminat stradal zona Grădinari
Proiectare extindere iluminat public, inclusiv zona Vișani
Cimitir Sf Petru și Pavel: alei, împrejmuire
Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferentz
Concurs de soluții pt monumente, statui, clădiri publice – Nicolae
Iorga, Regele Ferdinand, Opera Română etc
Construire corp nou Liceul "M. Costin"
Extindere corp nou Liceul "V. Alecsandri"
Reconstruire corp C Grădinița pp 5 "Sf. Sava"
Extindere Grădinița pp 1
Construire extindere corp A Liceul de Informatica "Gr. Moisil"
Reabilitare Școala "I. Simionescu"
Reparații capitale fațada Colegiul Economic Administrativ
Reparații capitale cămin Colegiul "O.Bancila"
Reparații capitale tâmplărie corp A Colegiul National
Reparații capitale corp A Liceul "A.I.Cuza"
Reparații capitale Grădinița PP 23, PP 26, PP20, PP1
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Buget alocat
10.720,00
83.000,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
300,00
5.000,00
1.620,00
2.500,00
5.000,00
1.750,00
2.700,00
355,00
5.100,00
1.500,00
348,00
1.500,00
710,00
220,00
148,00
100,00
100,00
431,00
415,00
584,00
519,00
300,00
801,00
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Dragi ieşeni, dragi prieteni,
Acest raport de activitate reflectă munca unei construcţii de echipă, de reconectare
a unei energii creatoare pentru Iaşul pe care îl dorim un oraş modern, dinamic, deschis
inovaţiei, dar şi aplecat cu recunoştinţă asupra valorilor sale autentice şi care îi dau
unicitate între oraşele lumii.
Într-un interval scurt de timp de când am preluat interimatul ca primar al
municipiului Iaşi - perioada mai – decembrie 2015 - nu a fost uşor să schimb mentalităţi,
percepţii asupra administraţiei şi să reglez - fără a ceda presiunilor - ceasul interior al unei
instituţii care aparține în totalitate ieșenilor.
Ceea ce am dorit să vă transmit cu responsabilitate, credinţă şi sinceritate
aceste luni de mandat, dincolo de cifre, statistici şi grafice de performanţă,

în

este că

dragostea pentru oraşul nostru este singura care trebuie, în final, să ne aducă împreună în
acest efort de construcţie.
Vă mulţumesc şi vă invit să deschidem împreună, în fiecare zi, porţile Primăriei
Municipiului Iaşi pentru proiecte comunitare valoroase şi durabile.
Mihai CHIRICA
Primar Interimar al Municipiului Iaşi
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PAGINA IEȘENILOR
Formular de propuneri și sugestii

Nume ……………………………………………………………………………………..
Adresa …………………………………………………………………………………….
Telefon ……………………………………………………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………..

Propunerea mea pentru Primăria Muncipiului Iași este următoarea:
……………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
PĂREREA TA CONTEAZĂ! Completează acest formular și lasă-l la Centrul
de Informații pentru Cetățeni sau la centrul tău de cartier. Formularul
poate fi trimis și prin email, la adresa informații@primaria-iasi.ro
E-mail: informații@primaria-iasi.ro Tel: 0232/984, 0232/267582

.
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