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Iașul, CAPITALĂ a Educației
Exigențele prezentului se întemeiază pe o tradiție 
prestigioasă, în care istoria învățământului se 
îngemănează cu destinul cultural al locului și nației, 
asumat de spirite luminate, pentru care educația a 
însemnat însăși inima cetății, cu deschidere către 
valorile ei perene, precum și către cele europene. 
Astăzi Iașul este cunoscut nu doar ca spațiul 
privilegiat în care s-au născut și au trăit numeroase 
personalități ale culturii și literaturii române ori ca 
orașul primei universități moderne din România, ci și 
ca cel mai important oraș din nord – estul României, 
orașul vibrant, mereu dinamic, deschis înnoirilor 
generate de amprenta tehnologizării. Pentru a 
continua să fim un centru al excelenței în educație, 
național și internațional, trebuie să oferim, cu prioritate prin educație și cultură, șansa tuturor copiilor 
și tinerilor de a se forma pentru viață și profesie, pentru integrarea lor în contexte sociale prezente, dar 
mai ales viitoare. Instituțiile de educație ieșene, grădinițele, școlile și universitățile rămân matricele cele 
mai importante pentru procesul educațional pe care se va concentra o atenție deosebită.

CREȘE ȘI GRĂDINIȚE MODERNE,  
CU GRĂDINI SENZORIALE

1 | Asigurarea necesarului de locuri 
în creșe și grădinițe pentru toți 

cei 1.200 de antepreșcolari și 7.557 
de preșcolari din municipiul Iași, 
respectarea dreptului la educație 
pentru copii

2 | Crearea de noi locuri de muncă 
în învățământul preuniversitar

3 | Descongestionarea traficului 
pentru că nu va mai fi nevoie 

ca părinții să se deplaseze zilnic 
spre și de la creșe/grădinițe în timpul 
orelor de vârf

4 | Confort sporit pentru părinți, 
creșele/grădinițele fiind 

localizate în proximitatea domiciliului

5 | Spații generoase cu dotări 
moderne și atractive, cu spații 

de joacă în aer liber

BENEFICII
Numărul insuficient 
de locuri pentru 
antepreșcolari și 
preșcolari impune 
necesitatea construirii 
de noi unități: 
realizarea câte 
unei creșe și a unei 
grădinițe moderne, 
dotate cu grădini 
senzoriale, în trei din 
zonele cu cele mai 
numeroase cereri de 
înscriere a copiilor. 
Fiecare creșă/grădiniță 
va beneficia de spații 
de joacă în aer liber, 
dotări atractive și 
moderne, educatori 
puericultori, asigurând 
o educație de calitate 
pentru cei mici. 

COSTURI ESTIMATE:   
3 CREȘE CU 8 GRUPE  

+ 3 GRĂDINIȚE  
CU 8 GRUPE 

4.500.000 EURO

TERMEN DE 
IMPLEMENTARE:  

3 ANI
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ALĂTURI DE COPIL ȘI FAMILIE, SUPORTUL 
EDUCAȚIONAL DE CALITATE

CENTRU DE EXCELENȚĂ PENTRU SPORT ȘI ARTĂ

În prezent, se constată oportunități scăzute de sprijinire 
a familiilor cu mulți copii, a copiilor care nu performează 
la școală, a copiilor cu dizabilități și a părinților care 
lucrează minimum 8 ore pe zi și care nu dispun de sprijin 
în organizarea timpului de studiu și al timpului liber al 
copiilor. Este necesar a se asigura suportul educațional 
de calitate pentru fiecare copil și pentru familie. 
 
Astfel, se vor realiza centre suport pentru copil și familie, 
în trei zone ale orașului: Dacia, CUG și Tătărași.  
Fiecare va oferi servicii de remediere, de consiliere,  
de dezvoltare a aptitudinilor prin educație nonformală, 
educație parentală și consiliere psihologică a părinților. 
Acestea vor funcționa în clădirile educaționale  
existente/spații special identificate, acum nefolosite  
și care vor fi reabilitate. Centrele vor beneficia de  
dotări moderne, spații atractive, personal calificat. 

COSTUL PENTRU AMENAJAREA  
A TREI CENTRE SUPORT: 600.000 EURO

TERMEN DE REALIZARE: 3 ANI

Un proiect de tradiție în 
Iași, Centrul de Excelență, 
fundamentează prin rezultatele 
lui ideea extinderii din zona 
științelor în zona sportivă și cea 
a artelor. Deocamdată elevii 
înscriși la Centrul de Excelență 
Iași pot opta pentru una sau 
mai multe din următoarele 
discipline: matematică, limba 
şi literatura română, limba 
engleză, limba franceză, 
limba germană, limba rusă, 
istorie, geografie, șah, fizică, 
astronomie și astrofizică, 
chimie, biologie și informatică. 
Copiii cu aptitudini înalte în 
domeniul sportului și al artelor 
au nevoie de un cadru și de 
sprijin specializat pentru 
a obține performanțe în 
domeniul lor de interes

Este necesară dezvoltarea Centrului de Excelență Iași, prin 
realizarea unui sediu propriu dedicat activităților sportive și 

artistice. Centrul va organiza activități de dezvoltare a aptitudinilor 
sportive și artistice ale copiilor, beneficiind de dotări moderne, 

spații atractive, personal calificat. Ar putea fi amenajat la Liceul 
Tehnologic de Mecatronică și Automatizări (locația D. Mangeron).  

COST: 500.000 EURO

TERMEN DE IMPLEMENTARE:  
2 ANI
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INTERNATE PENTRU ELEVII PROVENIȚI  
DIN MEDIUL RURAL ȘI DIN DIASPORA

SĂNĂTATE PRIN MIȘCARE: TERENURI, 
SĂLI DE SPORT, BAZINE DE ÎNOT

1|  Atragerea în municipiul Iași a tinerilor cu 
rezultate școlare bune și cu preocupări 

pentru continuarea studiilor

2|  Susținerea educației și micșorarea 
discrepanței urban - rural

3|   Sprijin pentru familiile  
preocupate de educație

4|   Apropierea elevilor de unitățile școlare și 
evitarea aglomerării urbane la orele de vârf

5|   Asigurarea resursei umane calificate prin 
creșterea numărului de absolvenți

BENEFICII

COST REABILITARE DOUĂ CĂMINE: 400.000 EURO

TERMEN DE REALIZARE: 2 ANI

COST PENTRU DOUĂ TERENURI CU SĂLI DE  
SPORT ȘI DOUĂ BAZINE: 2 MILIOANE EURO

TERMEN DE REALIZARE: 3 ANI

PROBLEMATICA ACTUALĂ: lipsa locurilor de 
cazare a elevilor admiși la unități școlare 
din orașul Iași, proveniți din mediul rural și 
din diaspora. Cu două mari efecte: costuri 
împovărătoare de cazare suportate  
de familiile elevilor în varianta închirierii  
spațiilor sau risc de abandon școlar. 

PROIECT: valorificarea spațiilor de cazare 
existente (căminul Colegiului Tehnic ”Dimitrie 
Leonida” Iași, căminul Școlii Postliceale 
Sanitare ”Ghica Vodă” Iași). Spațiile vor fi 
reabilitate și vor asigura locuri de cazare 
pentru elevii ieșeni, în condiții de confort și 
siguranță la standarde europene. 

INTERNAT

Iașul este singurul oraș important 
din România a cărui infrastructură 
sportivă-școlară datează dinainte 
de 1989. Multe școli nu dispun de 
terenuri de sport moderne, spații 
amenajate pentru ca elevii să 
desfășoare activități sportive în 
mod constant și organizat, pentru 
o dezvoltare fizică armonioasă. 
Frecvent, orele de educație fizică și 
sport din programul școlar al elevilor 
se desfășoară în spații improprii, 
în sălile de clasă sau în alte zone 
improvizate. Un indice mare al 
obezității în rândul copiilor/tinerilor 
a fost constatat de studiile din 
domeniul sănătății.
 

Concret, vor fi amenajate 
terenuri și săli de sport în 
perimetrul unităților școlare 
prin transformarea lor în 
spații dotate corespunzător 
pentru practicarea sporturilor 
individuale și de echipă la standarde europene. Totodată, se 
vor realiza bazine de înot în proximitatea școlilor pentru a crea 
oportunitatea desfășurării orelor de sport în aceste locații. 
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STUDENȚI ACTIVI 
ȘI IMPLICAȚI ÎN 

VIAȚA ORAȘULUI

INCUBATOR DE ANTREPRENORIAT

COST PATRU CENTRE NONFORMALE PENTRU STUDENȚI: 400.000 EURO

TERMEN DE IMPLEMENTARE: 3 ANI

COST DE 
ÎNFIINȚARE A UNUI 

DEPARTAMENT 
DE ANALIZĂ 

ȘI CERCETARE 
ÎN CADRUL 

PRIMĂRIEI IAȘI: 
10.000 EURO

TERMEN DE 
REALIZARE: 1 AN

CONECTĂM MEDIUL
ACADEMIC

Camelia GAVRILĂ

Studenții reprezintă o resursă intelectuală 
care va rămâne, în cea mai mare parte, 
în oraș, iar Iașul are nevoie de cetățeni 
activi, creativi, implicați, responsabili. 
Dezvoltarea profesională și personală, 
a intereselor și pasiunilor studenților, 
dincolo de domeniul științific ales prin 
traseul academic formal reprezintă 
o necesitate pentru dezvoltarea 
municipiului Iași. Se constată nevoia de 
realizare a unor comunități studențești, în 
jurul unor obiective și scopuri comune, de 
împărtășire a experiențelor academice, 
culturale, personale. Vom pune bazele 
unui centru pentru activități nonformale 
care să valorifice interesul studenților 
pentru diverse științe și domenii de 
activitate: robotică, biotehnologie 
genetică, inteligența artificială, 
e-tranzacții. Se vor dota spațiile  
existente în unitățile de învățământ 
superior, cu echipamente specifice 
științei și domeniului de activitate. 

Acum, asistăm la dezvoltarea 
haotică a orașului Iași, în lipsa 
unei planificări strategice pe 
termen scurt, mediu și lung, 
fundamentată pe analize, studii 
și cercetări. Iașul dispune de un 
mediu academic performant, 
insuficient implicat în realizarea 
unor analize de nevoi pe 
domeniile principale de dezvoltare 
urbană (administrație, arhitectură 
urbană, transport public, mediu, 
cultură, educație, sport, sănătate, 
culte, divertisment) și aplicarea 
rezultatelor lucrărilor de 
cercetare științifică în proiecte 
de dezvoltare locală și regională. 
Este, deci, necesară valorificarea 
resursei umane și informaționale 
din mediul academic (studii,  
lucrări de licență, disertație, 
doctorat) în proiecte de 
antreprenoriat local și regional, 
cu impact semnificativ asupra 
creșterii calității vieții. 

1| Creșterea calității vieții 
cetățenilor, prin dezvoltarea 

proiectelor de antreprenoriat 
fundamentate pe analize și 
cercetări științifice din mediul 
academic ieșean

2| Conectarea mediului 
academic ieșean și 

comunitatea locală, încurajarea 
tinerilor să acceseze oferta 
academică ieșeană, corelații 

între mediul de business 
și cel universitar 

prin intermediul 
Primăriei Iași. 

AVANTAJE
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