
REVOLUTIE ÎN TRAFIC,  
DOAR PRIN ANALIZE ȘTIINȚIFICE 
Cea mai gravă problemă a Iașului  
este traficul. În pofida celor peste 
100 milioane de euro investite din 
2008 până în prezent pentru  
reabilitarea infrastructurii 
rutiere sau pentru 
semaforizarea „inteligentă”, 
problema s-a agravat.  
Dintr-un motiv firesc: traficul 
ieșean este dirijat din birou. Măsurile 
de fluidizare sunt luate 
superficial, fără analiză. 
La fel se decid și marile 
investiții. Deschiderea 
pentru trafic a podului din 
zona Cicoarei nu a fluidizat 
cu nimic traficul în restul 
orașului, iar numărul mașinilor 
care-l traversează este mult prea redus față de amploarea 
investiției. Construirea pasarelei „Octav Băncilă” a mutat 
blocajele din Dacia spre Păcurari, iar exemplele pot continua. 

Este greu de precizat cu certitudine numărul de mașini și de 
persoane care intră în Iași din Miroslava sau Bârnova, de 
exemplu, la ce ore, care sunt traseele și ora de întoarcere. 
Orice măsură de reașezare a traficului în Iași trebuie să 
plece de la reevaluarea consumului actual, dar și de la 
o predicție a dezvoltării orașului pentru 15 – 20 de ani. 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, întocmit în 2017, era 
parțial depășit încă din momentul aprobării, la construirea 
documentului fiind folosite date statistice din 2011.  
 
Este absolut obligatoriu un studiu de trafic la nivel 
metropolitan actualizat, realizat profesionist, ale cărui 
concluzii să fie incluse în prevederile noului Plan Urbanistic 
General, document ce reglementează regimul construcțiilor 
din oraș. Sunt instrumente necesare pentru orice decizie 
importantă legată de trafic. Studiul va reflecta realitatea 
actuală, consumul în acest domeniu, prognoza pe viitorii 
ani, iar prin PUG se vor statua regimul construcțiilor private, 
dezvoltarea imobiliară a Iașului și necesarul de investiții 
publice în infrastructura pentru pietoni, bicicliști, mijloace 
de transport în comun, mașini personale.

Nu putem decide doar din 
pix construcția de pasaje 
subterane și supraterane, 
implicând costuri de zeci de 
milioane euro, fără a avea 
argumente științifice de sprijin.  

DEZVOLTĂRII  
IAȘULUIUNUI TRAI

MAI BUN

SIGURANŢA
GARANȚIA

COSTUL ESTIMATIV 
AL STUDIULUI  

DE TRAFIC:  
300.000 EURO

TERMENUL DE 
FINALIZARE STUDIU 

DE TRAFIC + PUG:  
ÎN PRIMUL AN  

DE MANDAT
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SIMPLU, DAR 
EFICIENT

Camelia 
GAVRILĂ

COST:  
20 MILIOANE LEI 

ANUAL

TERMEN DE 
IMPLEMENTARE:  

3 ANI

PARCĂRI SUBTERANE ȘI SUPRATERANE 
ÎN CELE MAI AGLOMERATE CARTIERE
O problemă gravă a Iașului, a cărei 
soluționare trenează de mulți ani, 
este cea a parcărilor. Municipalitatea 
nu a fost capabilă, în ultimii 30 
de ani, decât să deseneze simple 
dreptunghiuri pe asfalt, denumite 
prețios „parcări rezidențiale”. Abia anul 
trecut a început să fie aplicat și în Iași 
sistemul generalizat în România, al 
parcometrelor pentru parcările publice. 
Periodic, se anunță noi proiecte  
de parcări, abandonate ulterior.

În același timp, Timișoara a inclus  
în bugetul pe acest an o sumă de  
5 milioane lei pentru construirea unei 
parcări supraetajate. Cluj-Napoca 
cheltuiește 72 de milioane de lei pentru 
amenajarea a trei parcări supraetajate 
și a uneia subterane, cu un total de 
1.253 de locuri. Toate parcările sunt
în construcție. În Cluj există deja  
5 parkinguri cu plată, având,  
împreună, peste 1.600 locuri.

În termen de trei luni, vom inventaria 
toate terenurile disponibile în Iași 
pentru amenajarea de parcări, atât 
în zona centrală, cât și în zonele 
rezidențiale. Acestea vor fi scoase 
la licitație spre concesionare. În 
lipsa unor ofertanți privați, construi-
rea parcărilor va fi asumată de 
municipalitate, chiar printr-un credit 
extern. Cum parcările „se plătesc 
singure” (din abonamentele și tarifele 
orare percepute), investiția se va 
amortiza rapid. În funcție de specificul 
amplasamentului, acestea pot fi 
construite subteran sau suprateran.

Eliberarea primelor benzi de pe 
bulevarde (Nicolina, Păcurari) 

prin mutarea mașinilor în aceste 
parkinguri va fluidiza traficul

URGENȚĂ:  
Fiecare spital cu 
adresabilitate 
regională 
trebuie să aibă 
propria parcare 
pentru rudele 
bolnavilor (Spitalul 
Spiridon, Spitalul 
Parhon, Spitalul 
pentru Copii „Sf. 
Maria”, Spitalul 
de Oncologie, 
Spitalul de 
Neurochirurgie).

Similar, demersul 
trebuie realizat și 
în zona celor mai 
aglomeratate piețe 
agro-alimentare.

Mașinile sunt garate atât în interior cât și pe acoperișul cons- 
trucției. La Iași, Primăria nu a făcut nicio parcare de acest tip

În decurs de trei ani pot 
fi amenajate peste 1.000 
de locuri de parcare 
rezidențiale în plus față 
de cele amenajate pe 
lângă blocuri sau de 
investitori imobiliari.
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 un terminal sosiri/plecări (cu ghișee, sală 
de așteptare, dispecerat unic de transport, 
spații depozitare bagaje, zone comerciale)

 o parcare subterană

 peroane călători

 stație taxi

 linie dublă de tramvai care  
să facă legătura cu orașul

AUTOGARĂ ÎN TUDOR VLADIMIRESCU 
CU 20 MILIOANE EURO, FONDURI UE

DEZVOLTĂRII  
IAȘULUIUNUI TRAI

MAI BUN

SIGURANŢA
GARANȚIA

Proiectul “Centrul 
Intermodal de Transport 
– Autogara Iași” a fost 
cuprins în portofoliul de 
proiecte al Planului Integrat 
de Dezvoltare pentru Polul 
de Creștere Iași în anul 2009, 
dar având o valoare destul 
de însemnată la momentul 
respectiv precum și durata 
estimată de realizare destul 
de mare, a fost trecut de 
municipalitate pe lista de 
rezervă, nemaifiind dus la 
îndeplinire în niciunul dintre 
cele două exerciții financiare 
(2009-2014, 2014-2020).

Banca Mondială, în 
parteneriat cu Federația 
Zonelor Metropolitane și 
Aglomerărilor Urbane din 
România și cu sprijinul 
autorităților publice locale, 
a identificat o serie de 
proiecte prioritare cu 
impact metropolitan pentru 
București și pentru cele 40 
de reședințe de județ din 
România, inclusiv pentru 
municipiul Iași. Unul dintre 
obiectivele strategice cu 
impact major atât la nivel 
local, regional, cât și național 
îl reprezintă construirea unei 
autogări în municipiul Iași.

Un centru intermodal modern 
trebuie edificat în zona 
campusului studențesc din 
zona Tudor Vladimirescu, 
pe locul unde acum se 
află garajul Companiei de 
Transport Public (CTP). 

De 20 de ani, Iașul, al doilea cel mai mare oraș al țării, nu are o autogară 
pentru miile de călători care pleacă sau vin zilnic

Autogara va funcționa ca un nod de transport ce 
va avea legături directe prin transportul CTP cu: 
 Aeroportul Iași, Gara Nicolina și Gara Mare, 
corelate cu plecările și sosirile din aceste 
obiective, pentru randament și eficientizare
 viitorul Spital Regional
 cu obiective din oraș, prin traseele normale 
ale CTP

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ:  
20 MILIOANE DE EURO

Proiectul poate 
fi finanţat în 

perioada 2021-
2027 pe Programul 

Operaţional Transport 
Axa 7 – Dezvoltarea 

unui sistem de 
transport multimodal  

sau Programul 
Operaţional Regional, 

Axa 7 – O regiune 
atractivă 

ÎN INTERIORUL AUTOGĂRII VOR FI AMENAJATE: 
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COMPLEX SPORTIV DE ANVERGURĂ REGIONALĂIașul este singurul oraș 
important din România a 
cărui infrastructură sportivă 
datează din perioada 
anterioară anului 1989, din 
anii ’60. Nu avem un stadion 
modern, cum există la Târgu 
Jiu, Ploiești, Craiova, Cluj. Nu 
există sală polivalentă, cum 
regăsim la Cluj-Napoca, 
Craiova sau, în scurt timp, 
la Constanța și Oradea. Nu 
există un bazin de înot, nici 
măcar de tip semi-olimpic, 
după cum există în orașul 
Roman. Ani la rând, ieșenii au 
fost doar amăgiți cu planșe 
frumos colorate și cu ipoteze. 

Orașul trebuie să dezvolte un 
complex sportiv de anvergură 
cel puțin regională. Un bazin 
olimpic de înot, o sală polivalentă 
și un stadion amplasate pe 
șesul Bahluiului, în continuarea 
parcului. Acest complex sportiv, 
amplasat acolo, ar avea și 
avantajul unui acces facil, pe 
șoseaua de centură atât dinspre 
Vaslui, cât și pentru vizitatorii  
din Neamț, Suceava, Botoșani. 

BAZIN OLIMPIC DE ÎNOT

BAZINUL OLIMPIC DE 
ÎNOT este necesar 
atât din perspectivă 
didactică (elevi și 
studenți ai școlilor cu 
profil sportiv), cât și 
din punct de vedere 
sportiv, al organizării 
de competiții. Costul 
unei astfel de investiții 
poate fi aproximativ  
5 milioane de euro.

COST TOTAL COMPLEX SPORTIV: 85 MILIOANE EURO
TERMEN DE IMPLEMENTARE: 4 ANI

PARC 20 ha

SALĂ POLIVALENTĂ

STADION

Iașul dispune în acest moment
doar de două parcuri care merită 
acest nume: Grădina Copou, cu o 
suprafață de aproximativ 10 ha și 
Parcul Expoziției, de 5,4 ha. Practic, 

o populație de aproape 500.000 de 
locuitori, cât reprezintă Municipiul 

Iași alături de comunele satelit, are la 
dispoziție doar două parcuri publice 
de numai 15 hectare. În week-end-uri, 

bulevardul Copou este aglomerat  
de mașini, iar cele două zone verzi 

sunt înțesate de oameni.

La începutul acestui an, Primăria Iași a câștigat
îndelungatul proces cu comuna Miroslava vizând
delimitarea administrativă a șesului cuprins între
cartierul Dacia și sediul SC Antibiotice SA. Terenul

respectiv are o suprafață totală de 593 ha, din care
aproximativ 120 ha sunt deținute de municipalitate.
Planurile anunțate până acum pentru valorificarea

acestei bogății funciare impresionante sunt însă neclare 
și nimic concret nu a fost demarat încă. „Cartierul”
cunoscut de ieșeni sub numele ironic de Dallas a

rămas o zonă neurbanizată, o sursă constantă de
infracționalitate și de risc sanitar pentru locuitorii

respectivi. Această stare de fapt trebuie să se schimbe.

CEL MAI MARE PARC, PE ȘESUL BAHLUIULUI
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COMPLEX SPORTIV DE ANVERGURĂ REGIONALĂ

PROVOCARE: ORAS DE
CINCI STELE

Camelia GAVRILĂ

Un alt obiectiv, absolut necesar Iașului, este 
SALA POLIVALENTĂ. Spre comparație, Primăria 
Cluj-Napoca a construit o sală polivalentă cu 
9.300 de locuri, după o investiție de 86 milioane 
de lei. Suma de aproximativ 20 milioane euro 
necesară construirii unei săli polivalente la Iași, cu 
o capacitate de 10.000 de locuri, poate fi obținută 
din două surse majore. Guvernul s-a angajat pentru 
investiții în infrastructura sportivă în valoare de 13,5 
miliarde lei. Din sumele ce vor reveni României din 
bugetul european, o sumă estimată la 3,2 miliarde 
euro va fi destinată unor domenii considerate 
marginale până acum, precum sportul, tineretul, 
cultura și patrimoniul cultural. Sunt două surse  
pe care Iașul nu are dreptul să le mai rateze.

Pentru construirea unui STADION MODERN, 
nici actualul amplasament din Copou, 
nici cel propus în Moara de Vânt nu 
asigură același acces facil ca terenul din 
șesul Bahluiului. Efortul financiar pentru 
construirea unui stadion cu 20.000 de locuri 
se ridică la aproximativ 60 milioane de euro, 
fiind posibilă fie obținerea unei finanțări 
guvernamentale, fie a uneia europene. 

Pentru a se autosusține financiar, acest 
complex sportiv va trebui să atragă  
mari competiții naționale, europene și 
internaționale de fotbal, tenis, handbal, 
baschet, înot, volei. 

Vor fi realizate locuri de joacă, platforme cu 
nisip, piste pentru bicicliști, terenuri pentru 
roller skating, escaladă și parkour, toalete 
ecologice, alături de clasicele alei, fântâni 

arteziene, ronduri de flori și amenajări 
arboricole. O suprafață de minim 2 ha 

va fi rezervată animalelor de companie, 
beneficiind de dotările specifice pentru 
joaca și antrenamentul câinilor. Se vor 

planta arbori cu balot de 210 litri, crescuți 
până la nivel de coroană dezvoltată, astfel 

încât parcul să-și poată îndeplini rolul 
imediat după deschidere. Modelul este 

cunoscut ieșenilor din amenajarea spațiilor 
verzi din cadrul ansamblului Palas.

 
În acest context, 
realizarea unui 
PARC NOU, în 

partea de vest a 
orașului, pe șesul 
Bahluiului, cu o 

suprafață de cel 
puțin 20 hectare 
din cele 120 de 

hectare disponibile, 
reprezintă cea mai 
potrivită opțiune. 

COST ESTIMAT:  
15 MILIOANE EURO

TERMEN DE 
REALIZARE:  

3 ANI

CEL MAI MARE PARC, PE ȘESUL BAHLUIULUI
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ȘOSEA PODLINIE DE TRAMVAI

PARC 20 ha STADION BAZIN OLIMPIC DE ÎNOTSALĂ POLIVALENTĂ

EXTINDEREA REȚELEI DE TRAMVAI  
CU 18 KILOMETRI

Prima și singura linie de tramvai care depășește limitele 
orașului este cea spre Dancu, deschisă în 1978. Avem 
posibilitatea tehnică de a opera trei extinderi suplimentare, 
spre zone dens locuite sau de mare interes pentru ieșeni: 
Lunca Cetățuii, Complexul Comercial ERA și Tomești. Vorbim 
despre linii duble de tramvai CUG II – blocuri Lunca 
Cetățuii, pe o lungime de 3 km, respectiv rond Dacia – ERA, 
pe o lungime de 2 km și de o linie simplă pe traseul rond 
Țuțora – Tomești – Holboca, în lungime de 7,8 km. 
 
Totodată, prin construirea unui nou pod peste Bahlui 
în zona rondului Dacia și a unui bulevard cu 3 benzi pe 
sens, din care una dedicată tramvaielor, se va realiza 
legătura capăt Dacia – Era, fiind conexat și parcul de 
20 de hectare și complexul sportiv (stadion, polivalentă, 
bazin) ce va fi edificat în zonă. 

La costurile actuale, de aproximativ 20 milioane lei pe 
kilometrul de șină nouă, necesarul financiar pentru 
realizarea celor trei proiecte de extindere a căii de rulare 
a tramvaielor se ridică 360 de milioane lei. Prea mare 
pentru a fi acoperită din resursele proprii ale orașului, 
această sumă poate fi însă obținută prin proiecte 
supuse aprobării Comisiei Europene. Investițiile menite să 
reducă emisiile de dioxid de carbon sunt prioritare în noul 
exercițiu financiar european 2021-2027. Proiectul trebuie 
implementat de Asociația Zonei Metropolitane. 

DEZVOLTĂRII  
IAȘULUIUNUI TRAI

MAI BUN

SIGURANŢA
GARANȚIA

Transportul public ieșean a rămas la 
nivelul anilor ’80. Măsurile de până 
acum ale municipalității s-au limitat  
la schimbarea șinelor vechi de 
tramvai și la înlocuirea în salturi a 
flotei de autobuze. Această viziune 
este depășită de necesitățile reale  
ale unui Iași metropolitan. Pe lângă 
faptul că frânează dezvoltarea 
firească a orașului, legăturile 
slabe de transport public cu 
Zona Metropolitană accentuează 
problemele generate de trafic și 
poluare. Avem nevoie de un transport 
public rapid, modern, ecologic,  
extins și în comunele învecinate. 

COST BULEVARD DACIA - ERA  
(3 BENZI PE SENS DIN CARE UNA 

DEDICATĂ TRAMVAIELOR):  
20 MILIOANE EURO

TERMEN DE IMPLEMENTARE: 
2 ANI

COST 18 KM CALE SIMPLĂ:  
360 MILIOANE LEI

TERMEN DE IMPLEMENTARE: 
4 ANI
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Tendința, trendul general 
la nivel mondial al orașelor 
moderne, arată o schimbare 
de paradigmă. Administrații 
din întreaga lume gândesc 
traficul într-un oraș în cheia 
următoarei liste de priorități: 
primii sunt pietonii, apoi 
bicicliștii, transportul în 
comun și abia apoi cei cu 
mașini personale. 

Există argumente științifice 
pentru răsturnarea piramidei 
actuale. Transformarea 
unei străzi în pietonal duce 
la creșterea încasărilor din 
spațiile comerciale din zonă. 
De aici, mai multe locuri de 
muncă și încasări mai mari 
la bugetul local. Același efect 
îl are și trasarea unei piste 
de biciclete de-a lungul unei 
artere. Vedem cu ușurință că 
Bulevardul Independenței 
este practic inert din punct 
de vedere comercial, 
numeroase spații fiind 
abandonate. Motivul este 
evident: circulația pietonală 
în zonă este scăzută, iar 
automobiliștii nu opresc.  
Sau nu au unde opri.  

Conform ultimului studiu 
Bloomberg, o stradă  
folosită doar de mașini 
poate prelua maxim 1.600  
de oameni pe oră. Prezența 
și a autobuzelor ridică  
cifra la 2.800. Trotuarele  
pe ambele sensuri preiau 
9.000 de oameni pe oră.  
Mai mult, un bulevard cu 
cinci benzi, dintre care două 
sunt transformate în parcări, 
așa cum se întâmplă la noi, 
poate prelua 12.300  
de oameni pe oră. 

PENTRU BINELE 
IAȘULUI

Camelia GAVRILĂ

PISTE DE BICICLETE REALE,  
NU DOAR DESENE PE ASFALT!

Dacă în locul celor două benzi de parcare se amenajează trotuare 
și piste de bicicliști, bulevardul poate prelua până la 30.000 de 
oameni pe oră. Răspunsul la problema traficului e simplu: spații 
cât mai largi pentru pietoni, bicicliști și transport în comun.

În momentul de față, există doar câteva 
trotuare cu vopsea pe margine sau cu 
pavele de altă culoare care au fost botezate, 
impropriu, drept piste de biciclete. În paralel 
cu mutarea mașinilor de lângă bordură 
în parcări, între trotuar și benzile dedicate 
mașinilor se vor amenaja piste de biciclete. 

PROIECT PILOT: Piste de biciclete 
pe cele două Splaiuri pe ruta 

pod Sf. Ioan – pod Metalurgie – 
Tudor Vladimirescu – Podu Roș 

- Cantemir – Podul de Piatră. 
Ulterior, extins pe alte bulevarde, 

Nicolina, Păcurari, Copou, 
Independenței.

COSTUL 
PROIECTULUI 

PILOT:  
2 MILIOANE 

EURO
TERMEN DE 

IMPLEMENTARE: 
1 AN
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 ESENȚIAL:  DOUĂ PASAJE 
SUBTERANE ÎN PODU ROȘ

400 m

420 m

Specialiștii au recomandat 
această soluție și nu varianta unor 
pasaje supraterane pentru a nu 
denatura aspectul estetic al zonei 
(perspectiva spre zona centrală) 
din punct de vedere urbanistic și 
arhitectural, pentru că s-ar crea o 
barieră fizică între spațiul central și 
cel semicentral, fapt care ar pune în 
imposibilitate vizualizarea Palatului 
Culturii, simbol al culturii ieșene.  

Scopul lucrărilor va fi 
descongestionarea traficul auto din 
zona centrală a orașului, trafic de 
tranzit şi local. Fluidizarea circulației 
se va realiza pe de o parte în 
intersecția șos. Națională, str. 
Nicolina, bulevardul Socola, Splai 
Bahlui (mal drept), bulevardul Ţutora 
și pe de altă parte bulevardul 
Regele Ferdinand I al României, 
bulevardul Dimitrie Mangeron, 
strada Sfântul Lazăr, strada Palat.  

Pasajul subteran 
unidirecțional Mal 
Drept: se va realiza  
pe sensul Splai Bahlui 
Mal Drept, Podu Roș, 
Splai Bahlui Mal Drept 
și va avea o lungime 
de aproximativ 420 
metri, cu o singură 
bandă pe sens. 

Pasajul subteran 
unidirecțional Mal 
Stâng: se va realiza 
pe direcția bulevardul 
Dimitrie Mangeron, 
Podu Roş, bulevardul 
Regele Ferdinant I al 
României, va avea o 
lungime de aproximativ 
400 metri şi se va 
desfăşura pe două 
benzi pe sens.

1|  Reducerea timpului de 
călătorie în zonă cu peste 25% 

2|  Creşterea cu peste 10% a 
numărului de persoane care 

vor utiliza mijloacele de transport 
în comun ca urmare a eliminării 
blocajelor 

3|  Ameliorarea aspectelor 
de mediu prin reducerea 

emisiilor de noxe ca urmare a 
descongestionării traficului

4|  Creșterea confortului şi 
a siguranței rezidenților 

şi participanților la trafic prin 
fluidizarea traficului 

5|  Îmbunătățirea accesibilității 
forţei de muncă de la zonele 

rezidențiale la zonele funcționale 
ale Municipiului Iaşi

BENEFICII

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ A PROIECTULUI:  
70 MILIOANE LEI (APROXIMATIV 15 MILIOANE DE EURO)

TERMEN DE REALIZARE: 4 ANI

Construirea a două 
pasaje rutiere 
subterane în Podu 
Roș va avea un 
rol important 
în fluidizarea 
traficului din cea 
mai aglomerată 
intersecție a Iașului. 

din finanțare ar 
putea fi fonduri UE 

nerambursabile

Proiectul poate fi 
finanţat în perioada 

2021-2027 pe Programul 
Operaţional Transport 
Axa 2 – Îmbunătăţirea 

conectivităţii 
prin dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 
pentru accesibilitate 

teritorială  
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Un puternic fenomen de migrație 
a ieșenilor spre zona periurbană a 
marcat ultimii 10 ani. Iașul s-a extins 
pe orizontală, în cercuri concentrice 
cu raza tot mai amplă. Zeci de mii  
de ieșeni s-au mutat în noile cartiere 
de la marginea orașului și din 
comunele limitrofe. Astfel, Miroslava, 
Bârnova, Valea Lupului și-au dublat 
sau chiar triplat populația. 

Majoritatea cetățenilor lucrează 
tot în Iași și tot aici își aduc și copiii 
la școală, în fiecare dimineață. Din 
dorința firească de a asigura cele 
mai bune condiții de studiu pentru 
copiii lor, această rutină zilnică 
afectează calitatea vieții tuturor: 

CAMPUS ȘCOLAR OCCIDENTAL,
O SOLUȚIE CE REZOLVĂ CINCI PROBLEME

Până acum, reprezentanții 
administrației locale 
au asistat, mai mult 

ca spectatori, la acest 
fenomen. Niciun plan, nicio 

strategie, zero proiecte. O 
viziune modernă înseamnă 

o schimbare radicală 
de abordare: câte un 

campus modern, la nivel 
occidental, în trei dintre 

cele mai aglomerate zone 
(CUG, Bucium, Păcurari). 

Astfel, copiilor li se va crea 
posibilitatea de a învăța 

aproape de casă, în școli 
moderne și atractive. 

Fiecare campus va 
cuprinde: o creșă, o 

grădiniță și o școală cu 
clasele I-VIII, alături de 

cantină, bibliotecă, centru 
multimedia, laborator IT, 

parcuri de joacă, terenuri 
de sport. Unitățile școlare, 
toate noi, vor avea dotări 

de vârf, asigurând suportul 
pentru un învățământ de 

calitate. În parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar 

Județean, printr-un 
proces de selecție exigent, 

transparent și deschis cu 
precădere tinerilor profesori, 

vor fi asigurate cadrele 
didactice necesare. Similar, 
managerii vor fi desemnați  

în urma unor concursuri 
riguroase, iar mandatele 

acestora vor fi permanent 
monitorizate. 

DEZVOLTĂRII  
IAȘULUIUNUI TRAI

MAI BUN

SIGURANŢA
GARANȚIA

TRAFIC 
AGLOMERAT 

COSTURI 
SUPLIMENTARE 
LA BUGETUL 
PERSONAL

POLUARE

TIMP IROSIT 
PE DRUMCUG, BUCIUM, PĂCURARI,  

primele trei cartiere în 
care ar trebui construite  
campusurile moderne
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Crearea a cel puțin 3.000 de noi locuri  
pentru elevi în învățământul preuniversitar 
Edificarea unei rețele educaționale moderne, 
adaptată cerințelor și exigențelor actuale
Creșterea atractivității pentru tinerii absolvenți 
care își doresc o carieră în domeniul educației
Descongestionarea traficului la orele de vârf, școlile 
fiind în proximitatea noilor cartiere și zonele rezidențiale
Reducerea poluării cauzate  
de ambutaiejele din trafic

BENEFICII

 Creșă cu 8 grupe 
     500.000 EURO

 Grădiniță cu 8 grupe 
     500.000 EURO

 Școală cu 24 clase 
     2 MILIOANE DE EURO

 Sală de sport și terenuri în aer liber 
     1 MILION DE EURO

 Bibliotecă, centru multimedia, laborator IT  
     750.000 EURO

 Cantină
     250.000 EURO

TOTAL: 5 MILIOANE DE EURO

COSTUL ESTIMATIV AL UNUI 
SINGUR ASTFEL DE CAMPUS: 

TERMEN DE REALIZARE: 
 3 ani, din care unul pentru elaborarea 
documentațiilor necesare, proiectare și licitații

TOTAL CELE 3 CAMPUSURI: 
15 MILIOANE DE EURO

Reprezintă cota de 
participare la finanțare 
în cazul proiectului 
comun Primăria Iași - 
Consiliul Județean

ASOCIAȚIA ZONEI 
METROPOLITANE

IAȘUL CRESTE 
EDUCAT

Camelia GAVRILĂ

 
Dezvoltarea Centrului de Excelență 

prin implicarea factorilor de 
decizie de la nivelul Primăriei, al 

Inspectoratului Școlar Județean și al 
Consiliului Județean. Realizarea unui 

sediu propriu cu dotările aferente. 

 
Educație incluzivă: învățământul 

special și special integrat, destinat 
tinerilor cu dizabilități, trebuie să 

deplaseze accentul spre comunicare, 
suport educațional individualizat, 

incluziune. Este necesară dezvoltarea 
unei culturi a integrării și a susținerii, 

dar și modernizarea infrastructurii 
școlare și a dotărilor specifice. 

 
Învățământul profesional, dual  

și liceal tehnologic are nevoie, în 
primul rând, de o modernizare a bazei 

materiale (laboratoare, ateliere, 
digitalizare), burse motivante, 
parteneriat susținut cu agenții 

economici. Dotarea atelierelor din 
unitățile de învățământ tehnologic  
cu echipamente și utilaje moderne, 

fiind vorba despre Liceul Tehnologic 
de Mecatronică și Automatizări, 

Liceul Tehnologic de Transporturi și 
Construcții. Costurile de amenajare  

și dotare a două ateliere se ridică 
la 600.000 euro, termenul de 

implementare fiind de maxim doi ani.

1
2
3
4
5
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