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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 64478 / 03.09.2007

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea strategiei de dezvoltare economicoeconomico-sociala durabila
a municipiului Iasi – ORIZONT 2020

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.
În termen de 10 zile de la afişare (începând cu data de 03.09.2007), cei
interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare
şi Sfânt 11, Iaşi 700064.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi
remise şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu
Publicul - ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30
si joi între orele 8.30-18.30, la telefonul direct 984 sau pe email
informatii@primaria-iasi.ro.

Redactat
Cons. Luminiţa NEAGU

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro

Tel: (0232)984; TelVerde 0 800 801 008
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
economico-socială durabilă a Municipiului Iaşi – “Orizont 2020”
Consiliul Local al Municipiului Iaşi, având în vedere:
a) iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de
hotărîre;
b) referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr. 64.511/3.09.2007 întocmit(ă)
de către Direcţia Strategii;
c) art. 36, lit. c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
d) H.C.L. Iasi nr. 464/2005 privind scoaterea la licitaţie a serviciilor vizând elaborarea
Strategiei de dezvoltare economico - socială durabilă a Municipiului Iaşi - “Orizont
2020”;
e) H.C.L. Iasi nr. 34/2006 privind modificarea H.C.L. Iasi nr. 464/2005 privind
scoaterea la licitaţie a serviciilor vizând elaborarea Strategiei de dezvoltare
economico - socială durabilă a Municipiului Iaşi - “Orizont 2020”;
f)

H.C.L. Iasi nr. 219/28.06.2006 privind scoaterea la licitaţie a Caietului de sarcini
(realizat de Comisia de elaborare numită prin H.C.L. 34/2006), precum si
imputernicirea primarului municipiului Iaşi pentru semnarea contractelor privind
realizarea Strategiei de dezvoltare economico – socială durabilă a Municipiului Iaşi
“Orizont 2020”.

g) Contractul de servicii nr. 16829/06.03.2007, privind realizarea Strategiei de
dezvoltare economico – socială durabilă a Municipiului Iaşi “Orizont 2020” de catre
consorţiul condus de firma olandeza Haute Europe.
h) art. 36 si art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba Strategia de dezvoltare economico socială durabilă a Municipiului
Iaşi - “Orizont 2020”, in forma prevazuta in Anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul proiect de hotărîre.
B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, RO-700064 telefon: 0232-267582; interior: 198 fax: 0332-815127
Web: www.primaria-iasi.ro;
e-mail: cosmin.coman@primaria-iasi.ro
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Art.2 Prezenta hotărîre va fi comunicată :
-

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-

Primarului Municipiului Iaşi;

-

Directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

-

Regiilor autonome si societatilor comerciale din subordinea Consiliului Local Iasi;

-

Centrului de Informatii pentru Cetateni.

Art. 3 Prezenta hotărîre va fi dusa la indeplinire de Centrul de informatii pentru Cetateni si
Directia de Strategii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
………………………………..

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
Lăcrămioara VERNICA

SUSŢIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE:

VICEPRIMAR,

ŞEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS,

Constantin NECULAU

Denisa BARBASCU

DIRECTOR STRATEGII,
Cosmin COMAN

ÎNTOCMIT,
Inspector de specialitate
Catalina LUCACI

B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, RO-700064 telefon: 0232-267582; interior: 198 fax: 0332-815127
Web: www.primaria-iasi.ro;
e-mail: cosmin.coman@primaria-iasi.ro
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind
Aprobarea Strategiei de dezvoltare
economico-sociale durabile a Municipiului Iaşi – „Orizont 2020”

Având în vedere:
a) Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 464/2005 privind scoaterea la licitatie a serviciilor
vizând elaborarea Strategiei de dezvoltare economico – sociala durabila a
Municipiului Iaşi „Orizont 2020”.
b) Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 219/28.06.2006 prin care s-a aprobat scoaterea la
licitaţie a Caietului de sarcini (realizat de Comisia de elaborare numită prin H.C.L.
34/2006), precum si imputernicirea primarului municipiului Iaşi pentru semnarea
contractelor privind realizarea Strategiei de dezvoltare economico – socială durabilă
a Municipiului Iaşi “Orizont 2020”.
c) Contractul de servicii nr. 16829/06.03.2007, privind realizarea Strategiei de dezvoltare
economico – socială durabilă a Municipiului Iaşi “Orizont 2020” de catre consorţiul
condus de firma olandeza Haute Europe.
d) Finalizarea Strategiei de dezvoltare economico – socială durabilă a Municipiului
Iaşi “Orizont 2020” de catre consorţiul condus de firma olandeza Haute Europe,

propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gheorghe NICHITA

1/1
E-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro

Telefon 0232/211215

Fax 0232/211200
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Nr. 64.511/3.09.2007
REFERAT DE SPECIALITATE
(NOTA DE FUNDAMENTARE)
la proiectul de hotărâre privind
Aprobarea Stategiei de dezvoltare
economico-sociala durabila a Municipiului Iaşi – „Orizont 2020”
Primăria Municipiului Iaşi şi-a propus realizarea unei reforme profunde a administraţiei
publice locale, în limitele prevăzute de lege. Nevoia stringentă de identificare precisa a
problematicii câmpului socio-economic din zona urbana, cat si a previzionării si prognosticării
evoluţiei spaţiului urban, prin prisma integrării in Uniunea Europeana, au determinat
municipalitatea ieşeana sa îşi concentreze eforturile in vederea găsirii celei mai eficiente
soluţii pentru elaborarea unei Stategii de dezvoltare economico-sociala durabila a
Municipiului Iaşi – „Orizont 2020”.
Planificarea strategică este un proces continuu, utilizat de comunităţile locale, pentru a avea
certitudinea că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de dezvoltare
economică a comunităţii, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile. Ca
importanţă, planificarea strategică oferă un cadru care uneşte o serie de proiecte mai mici,
pentru a realiza scopuri/obiective economice de întindere mai mare. Ca urmare, planificarea
strategică ajută comunităţile să direcţioneze dezvoltarea economică spre realizarea unor
obiective fezabile, pe termen lung. Important este faptul ca această abordare să se sprijine
pe iniţiative realizabile pe termen scurt. Procesul planificării strategice vine în ajutorul
comunităţilor pentru gestionarea mai bună a acestor probleme. Se stabilesc scopuri realiste,
pe care le poate îndeplini comunitatea.
In vederea realizării acestor obiective, Primaria Municipiului Iaşi a scos la licitaţie prin HCL
Nr. 464/2005 serviciile vizând elaborarea Strategiei de dezvoltare economico – sociala
durabila a Municipiului Iaşi „Orizont 2020”.
Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 219/2006 s-a aprobat Scoaterea la licitaţie a Caietului
de sarcini (realizat de Comisia de elaborare numită prin H.C.L. 34/2006), precum si
imputernicirea primarului municipiului Iaşi pentru semnarea contractelor privind realizarea
B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-267582; interior: 198 fax: 0332-815127
e-mail: cosmin.coman@primaria-iasi.ro
Web: www.primaria-iasi.ro;
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Strategiei de dezvoltare economico – socială durabilă a Municipiului Iaşi “Orizont
2020”.
In data de 6 octombrie 2006 s-a organizat prima licitaţie pentru atribuirea Caietului de sarcini
privind elaborarea Strategiei de dezvoltare economico – socială durabilă a municipiului Iaşi
“Orizont 2020”. Deoarece nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatia a fost reluata pe data de
19.12.2006. În urma acestei licitaţii, contractul a fost atribuit firmei Haute Europe. Declararea
câştigătorului s-a făcut pe data de 08.02.2007, conform procesului verbal al achiziţiei.
Pe data de 6.03.2007 s-a semnat contractul de prestări servicii cu firma olandeză, pentru
elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă a Municipiului Iaşi
„Orizont 2020”.
Pasii intreprinsi in perioada 6 martie 2007 – 27 august 2007, pentru realizarea acestui
document, s-au concretizat in mai multe intâlniri directe, sub forma unor Mese Rotunde, în
care au avut loc dezbateri privind Analiza S.W.O.T. a municipiului Iaşi şi Scenariile de
dezvoltare durabilă, intilniri la care au fost invitate 168 de persoane, reprezentative pentru
societatea civila ieseana. In plus, au fost realizate 50 de întrevederi între reprezentanţii
Haute Europe şi reprezentanţii a 35 de instituţii reprezentative din Iaşi. De asemenea, prin
intermediul INTERNET-ULUI, au fost postate in timp real pe site-ul Primariei Iasi
(www.primaria-iasi.ro) documentele care se finalizau de către echipa consorţiului.
Totodata, prin intermediul Centrelor de cartier şi a Centrului de Informare pentru Cetăţeni,
cetatenii municipiului Iasi si-au putut exprima opiniile cu privire la proiectele importante
pentru Iasi si, ulterior, cu privire la prioritizarea unui număr de 20 de proiecte din cele 121
identificate de membrii consortiului. Au existat 20 de afişe la Centrele de Cartier şi Centrul de
Informare Cetăţeni si aproximativ 3.000 de oameni au fost informati in mod direct (prin
intermediul angajatilor Primariei Municipiului Iasi) despre aceste actiuni. Prin intermediul
mass-mediei locale au fost difuzate timp de 2 săptămâni, înaintea şi în timpul fiecărei
consultări publice, 210 spoturi audio (la 3 posturi de radio locale, de 5 ori pe zi) şi 126 spoturi
video (la 2 posturi locale, de 3 ori pe zi). In plus, a fost realizat un sondaj de opinie comandat
de firma olandeză Haute Europe, consultându-se un eşantion de 1.110 ieşeni, cu privire la
Analiza S.W.O.T. şi principalele direcţii de dezvoltare ale municipiului Iaşi.
Pe data de 27 august 2007 reprezentanţii consorţiului condus de firma olandeza HAUTE
EUROPE au înaintat responsabililor Municipiului Iaşi Strategia de dezvoltare economico –
socială durabilă a Municipiului Iaşi „Orizont 2020”, document ce contine 184 de pagini si
este structurat pe 5 capitole:
•

Planul Strategic de Dezvoltare – descrie cadrul strategic posibil in care
municipalitatea Iasi, dintr-o pozitie pro-activa, poate sustine si implementa actiuni

B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-267582; interior: 198 fax: 0332-815127
e-mail: cosmin.coman@primaria-iasi.ro
Web: www.primaria-iasi.ro;
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pentru a stimula dezvoltarea economica a orasului pe termen mediu si lung; de
asemenea, sint prezentate tintele strategiei de dezvoltare si sint expuse cele mai
relevante idei de proiecte, propuneri de proiecte si planuri de afaceri.
•

Analiza si viziune urbanistica – detaliaza modul de dezvoltare urbana a Iasului
de la origini si pina in prezent, sugerind, de asemenea, diverse variante de
actiune viitoare.

•

Portofoliul de proiecte – cuprinde lista celor 121 de proiecte propuse pentru
Iasi, organizate pe teme si directii de dezvoltare strategica; dintre acestea, 20 de
proiecte au fost detaliate, iar 10 dintre ele dezvoltate la nivel de „Plan de afaceri”.

•

Situatia la zi – prezinta imaginea actuala a orasului, luind in calcul cele 5 domenii
(economic, social, mediu, infrastructura si urbanism) relevante pentru dezvoltarea
viitoare a Iasului.

•

Analiza SWOT – ilustreaza oportunitatile, amenintarile, punctele tari si cele slabe
ale Iasului de azi, grupate pe cele 5 domenii de interes.

Acestea sint motivele pentru care propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului
Iaşi forma finala a documentului Strategie de dezvoltare economico – socială durabilă a
Municipiului Iaşi „Orizont 2020”.

DIRECTOR STRATEGII,
Dr. ec. Cosmin COMAN
ÎNTOCMIT,
Inspector de specialitate
Catalina LUCACI

B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-267582; interior: 198 fax: 0332-815127
e-mail: cosmin.coman@primaria-iasi.ro
Web: www.primaria-iasi.ro;
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IAŞII – ORAŞ AL INSPIRAŢIEI

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE
IAŞII – ANALIZĂ ŞI VIZIUNE URBANISTICĂ
PORTOFOLIUL DE PROIECTE
SITUAŢIA LA ZI
ANALIZA SWOT

PLANUL STRATEGIC PENTRU DEZVOLTARE

IAŞII – ORAŞ AL INSPIRAŢIEI

Introducere

2.

Prezentul Plan Strategic pentru Dezvoltare este parte integrantă din
strategia de dezvoltare ‘Orizont 2020’. Obiectivul acestui document
este descrierea cadrului strategic posibil în care Municipalitatea Iaşi,
dintr-o poziţie pro-activă, poate susţine şi implementa acţiuni pentru
a stimula dezvoltarea economică a oraşului, pe termen mediu şi lung.
Elaborarea acestui document constituie o parte a procesului care a
generat până în prezent ca rezultate principale: analiza SWOT, Starea
la zi, Analiza şi viziunea urbanistică, ca şi Portofoliul de proiecte.
Toate aceste produse vor trebui parcurse în lumina Planului pentru
dezvoltare strategică, care constituie pentru ele axa de conţinut.
Acelaşi Plan pentru dezvoltare strategică reprezintă miezul strategiei
de dezvoltare comandate şi elaborate.
În ultimii ani s-au elaborat o multitudine de planuri pentru a pregăti
România, regiunea de Nord-Est şi municipiul Iaşi pentru aderarea la
Uniunea Europeană şi pentru dezvoltările lor viitoare. Menţionăm,
pentru exempliﬁcare, o scurtă selecţie a acestora:
•
•
•
•
•

Planul Naţional pentru Dezvoltare
Planul Regional pentru Dezvoltare
Iaşi - Agenda Locală 21
Planurile sectoriale
Planul pentru Dezvoltarea Zonei Metropolitane Iaşi

Fiecare plan are speciﬁcul său zonal, termene speciﬁce de planiﬁcare
şi unele scopuri sectoriale. Fără a ne permite să judecăm planurile
sus-citate, nu a existat de fapt un plan care să se concentreze pe
aspectele forte ale oraşului Iaşi şi, plecînd de la acestea, să contureze
complex dezvoltarea sa de viitor, împreună cu propuneri de proiecte
speciﬁce.
Am putea chiar spune că numărul de planuri, numărul de pagini

(unele dintre planuri au peste o sută de pagini), ca şi numărul de
obiective propuse este prea mare pentru ca un factor de decizie,
politician sau chiar cetăţenii interesaţi să poată să pună laolaltă şi să
aleagă priorităţile corecte.
Obiectivul Planului Strategic de Dezvoltare
Scopul noastru este de a elabora un plan strategic pentru dezvoltare,
care
• să prezinte, pe un număr limitat de pagini, ţintele strategiei de
dezvoltare
• să ﬁe simplu de citit şi de înţeles de către politicienii şi cetăţenii
oraşului Iaşi
• să expună, într-o succintă dar sistematică trecere în revistă,
cele mai relevante idei de proiecte, propuneri de proiecte şi
planuri de afaceri
• să dea unele recomandări asupra modului de implementare
a diferitelor idei sau propuneri de proiecte.
Conţinutul prezentului document
Prezentarea Planului Strategic pentru Dezvoltare se face pe capitole,
în ﬁecare dintre acestea ﬁind inserate unele propuneri speciﬁce
pentru proiecte de dezvoltare şi acţiuni sugerate. În această manieră,
ﬁecare capitol reprezintă câte un pas spre conturarea obiectivelor şi
condiţiilor pentru dezvoltarea economică a municipiului Iaşi.
În capitolul iniţial (capitolul 0) descriem rolurile posibil de adoptat
de către guvernarea locală. Prin urmare, acest capitol este decisiv
pentru urmărirea paşilor dezvoltării strategice, aşa cum sunt sugeraţi
în celelalte capitole.
În capitolul 1 descriem abordarea necesară pentru construirea unei
noi imagini a municipiului Iaşi;
În capitolul 2 vom descrie cele patru obiective economice strategice;

În capitolul 3 descriem scopurile, măsurile şi proiectele din domeniile
urbanistic, social, infrastructural şi mediu;
În capitolul 4 propunem măsurile potrivite pentru consolidarea
administraţiei muncipale.
În anexele I şi II sunt prezentate recomandările noastre referitoare la
programele de management şi la obţinerea ﬁnanţărilor din Fondurile
Structurale.

0. Rolurile autoritatilor locale

Diagrama dezvoltării:

1

2

3

4

O imagine fanion

Obiectivele economice

Obiectivele conditionale

Administratie/organizare
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Paşii despre care se vorbea mai sus sunt sugeraţi în graﬁcul ce
urmează.

3.

ORIZONT 2020: O PROVOCARE PENTRU GUVERNAREA LOCALĂ

IAŞII – ORAŞ AL INSPIRAŢIEI

Introducere
În zilele noastre, politicienii guvernărilor locale din România trebuie
să facă faţă unei sarcini copleşitoare. Mai întâi de toate, ei trebuie
să se îngrijească ca procesul de tranziţie de la economia comunistă
planiﬁcată central spre economia de piaţă să se realizeze într-o
manieră adecvată şi sustenabilă. La aceasta s-a adăugat recent o
a doua provocare: după aderarea la Uniunea Europeană şi după
deschiderea frontierelor în toate sensurile populaţia aşteaptă ca
politicienii să-i conducă – într-un orizont de timp previzibil -, spre un
nivel de trai comparabil cu cel al altor ţări membre.

4.

Pentru a face faţă acestor solicitări este imperios necesar să extragem
imaginea cât mai clară a rolului pe care guvernarea locală ar trebui
să-l aibă în acest complicat proces de tranziţie. Clariﬁcarea completă
a răspunsului la această întrebare abstractă şi complexă depăşeşte
însă ţinta şi obiectivul de timp al studiului social-economic reclamat
de lucrarea „Orizont 2020”.
Cu toate acestea, pentru implementarea cu succes a strategiei
social-economice pe termen lung, municipalitatea Iaşi va trebui săşi deﬁnească rolurile în diversele domenii ale politicilor publice. Şi,
chiar mai important decât aceasta, la nivelul proiectelor individuale
muncipalitatea Iaşi trebuie să hotărască sistematic în care proiecte
va implica răspunderea (directă) a guvernării locale şi la care
dintre proiecte responsabilitatea implementării va ﬁ lăsată în seama
organizaţiilor private sau a unor instituţii, cel puţin într-o anumită
etapă.
Date ﬁind cele spuse deja, înainte de a descrie în următoarele
capitole viitoarea dezvoltare economică şi condiţiile necesare
pentru această dezvoltare (măsurile privind planiﬁcarea urbanistică,
infrastructura, mediul şi domeniul social) vom prezenta mai întâi
un cadru general pentru diferitele roluri pe care le poate juca
guvernarea locală. După aceea vom prezenta unele exemple

speciﬁce despre cum guvernarea locală a municipiului Iaşi îşi poate
îndeplini diferitele roluri, ţinînd seama de obiectivele semniﬁcative ale
acestui plan pentru dezvoltarea strategică.
În ciuda acestor exemple este important să păstrăm în minte că nu
există răspunsuri universal valabile la aceste provocări. Ele depind de
diferitele puncte de vedere politice şi variază de la credinţa absolută
în rolul regulator al pieţelor până la convingerea că guvernarea
locală trebuie să joace un rol decisiv în conducerea dezvoltării.
Textul de faţă nu va adopta o poziţie proprie în această dezbatere
mai degrabă politică. Cu toate acestea, am dori să subliniem nevoia
esenţială de a căuta şi de a găsi răspunsurile potrivite cu contextul
politic local şi naţional.
Schimbarea rolului guvernărilor (1989 - 2006)
În felul său, sistemul comunist era ordonat: aveam de-a-face cu un
singur partid-stat, dublat de o economie planiﬁcată centralizat. În
structura de conducere puternic ierarhizată planiﬁcarea la scară
naţională pornea din oraşul – capitală, acesta ﬁind transpusă
direct la nivelul regiunilor, oraşelor şi satelor, fără a se ţine seama de
circumstanţele locale.
Rămăşiţele acestui sistem unitar pot ﬁ uşor recunoscute în ﬁecare
regiune sau oraş al României sub forma structurilor industriale şi a
economiei în genere, a arhitecturii monotone şi a planiﬁcării urbane
unice.
După revoluţia din 1989 a demarat un proces lung şi adesea ezitant
pentru găsirea noilor metode şi căi ale guvernării.
Cităm dintre cele mai cunoscute schimbări din România: formarea
sistemului multipatinic care implică coaliţii pentru asigurarea
majorităţii, creşterea independenţei guvernărilor locale în raport
cu capitala, ampliﬁcarea sectorului economic privat şi sporirea
importanţei opiniei publice în procesul politic decizional.

Dar pe de altă parte, în opinia noastră şi până în acest moment,
acest proces este departe de a ﬁ încheiat. Un exemplu ilustrativ în
acest sens ar putea ﬁ cantitatea uriaşă a documentelor complexe de
planiﬁcare pe perioada 2007-2013. Partea iniţială a acestor planuri
este în linii mari asemănătoare, descriind toate obiectivele strategice
de atins. Ceea ce rămâne însă aproape întotdeauna neclar este
modul de participare al celorlalte nivele de guvernare în atingerea
respectivelor obiective.
Este de presupus că procesul de descentralizare şi deconcentrare
va mai lua încă câţiva ani buni, până la distribuirea corectă a
responsabilităţilor.
Careul următor prezintă câte ceva din experienţele similare ale
Olandei. Acestea, ca şi istoria proceselor similare din alte ţări,
demonstrează că deﬁnirea acestor roluri ale diverselor nivele de
guvernare este de fapt un proces continuu.
Schimbarea rolului guvernărilor: experienţa olandeză
Olanda foloseşte un sistem multipartinic în cadrul unui sistem
democratic bazat pe constituţia din 1848. Alegeri libere se
organizează la trei nivele de guvernare: naţional, regional (provincii)
şi al comunelor. După peste 160 de ani de folosire, există în continuare
multe discuţii, iar responsabilităţile se modiﬁcă frecvent între diferitele
nivele ale guvernării.
O scurtă impresie despre schimbările produse din 2000 şi până acum:
1

•
•
•

plata alocaţiilor sociale a fost descentralizată din
responsabilitatea organelor centrale către comune (2003);
asistenţa socială şi îngrijirea sănătăţii au fost de asemenea
descentralizate. Spitalele şi căminele (pentru bătrâni şi pentru
copii) rămân în sarcina guvernului central (2007);
companiile furnizoare de energie vor ﬁ divizate. Reţelele
principale vor rămâne în proprietatea naţiunii. Distribuţia va ﬁ
asigurată de companii private. Unele regiuni (provincii), ca şi
unele municipii, vor ﬁ co-acţionari (lege în curs de elaborare).

Intrarea pe câmpul internaţional de joc european
Speciﬁcul de economie de piaţă în creştere, ca şi rolul crescător
al companiilor private, probabil că vor continua să existe. Pentru o
eventuală instalare într-o locaţie europeană oarecare sau într-alta de
pe glob, companiile multinaţionale vor continua să compare seturi
similare de factori decisivi.
Pentru un număr de sectoare de activitate, câmpul de joc la nivel
european este reglat de Comisia Europeană. Ca efect, această
practică a redus spaţiul de manevră pentru guvernele naţionale sau
locale.
Mai important încă, ﬁecare guvernare locală trebuie să ţină seama
de modul de distribuire, prin intermediul unor bugete naţionale, a
fondurilor UE alocate pentru regiuni sau oraşe şi să-şi pregătească
propriile strategii pentru a inﬂuenţa acest proces decizional.
O procedură interesantă constă în decizia recentă a multor regiuni
sau oraşe din statele membre de a-şi crea propriile agenţii la
Bruxelles, pentru a inﬂuenţa procesul de adoptare a deciziilor şi pentru
a acompania procedurile legate de cererile de subsidii.
Un cadru general pentru o guvernare locală
S-au scris sumendenie de cărţi despre rolul guvernărilor şi despre
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Pe diferitele trepte ale puterii s-au făcut paşi consistenţi pentru
clariﬁcarea rolurilor diferitelor nivele de guvernare. Un asemenea
exemplu ar ﬁ prevederile legale asupra răspunderii exclusive, a
răspunderii împărţite şi a răspunderii delegate, la diferite nivele ale
guvernării1.

Legea administraţiei publice locale (Nr.215/2001) şi legea privind descentralizarea (Nr.195/2006.)

5.

sarcinile lor tradiţionale. Opiniile diferă de la ţară la ţară şi se schimbă
în timp.
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De asemenea, opiniile diferă cu referire la diferite sectoare precum
siguranţa cetăţeanului, sănătatea publică şi securitatea socială,
educaţia sau infrastructura. Chiar şi acolo unde o guvernare se simte
responsabilă pentru un anume câmp de activitate vedem o mare
diversitate de formule organizatorice, cum ar ﬁ companiile publice,
proiectele multi-disciplinare, fundaţiile sau parteneriatele publicprivate.

6.

În careul următor prezentăm un cadru general pentru şase diferite
roluri pe care le-ar putea adopta o guvernare locală.
Primele două roluri sunt tradiţionale:
1) legislator
2) executant
În opinia noastră, într-o economie modernă de piaţă, o guvernare va
juca desigur şi alte roluri noi. În funcţie de ţintele strategice speciﬁce,
sugerăm şi alte câteva roluri noi:
3) inspirator
4) stimulator
5) facilitator
6) coordonator.
Despre cele şase roluri ale guvernării locale
1) Legislator
Primul şi cu adevărat tradiţional rol al unui guvern este acela de a
pregăti legi şi alte reglementări. De a formula politici noi, dar şi de
a asigura aducerea la zi a regulilor existente. După opinia noastră
„întreţinerea” este o parte esenţială a rolului de legislator. Este fără
sens a legifera fără a aduce la zi legislaţia deja aplicată.
2) Executant
Cel de al doilea rol, de asemenea tradiţional, al guvernării este să-şi

îndeplinească sarcinile pentru care a fost creată. Dăm câteva misiuni,
aproape la întâmplare, precum cele de poliţist, de pompier, dar şi de
asistent social.
3) Inspirator
În primul rând o guvernare va pregăti planuri pentru viitor, va
descrie tendinţele viitoare, va stabili principii şi se va comporta
în concordanţă cu acestea. Un exemplu pe această linie ar ﬁ
promovarea activă a a numitor activităţi.
4) Stimulator
Guvernele nu sunt direct răspunzătoare în privinţa anumitor obiective.
În acele privinţe indivizi sau ﬁrme sau alte organizaţii ar ﬁ responsabile
de îndeplinirea acestora. Dar pentru a stimula procesul, guvernarea
poate formula politici, poate pune participanţii laolaltă, poate
interveni când apar blocaje. Un exemplu ar ﬁ crearea şi organizarea
unor reţele de interes general în interiorul comunităţii.
5) Facilitator
Guvernul se consideră pe sine parţial responsabil pentru anumite
obiective şi, ca urmare, organizează activităţi, îndepărtează blocaje,
în aşa fel încât indivizii, ﬁrmele sau alte organizaţii să-şi poată prelua
şi îndeplini propriile misiuni. Un asemenea exemplu ar ﬁ activităţile de
susţinere a unor activităţi.
6) Coordonator
Guvernul se poate considera pe deplin responsabil pentru atingerea
anumitor ţinte, dar lasă în seama altora execuţia practică. Avînd
însă poziţia de coordonator, el poate ﬁ sigur că dorinţele sale vor ﬁ
îndeplinite. Un exemplu în acest sens ar ﬁ sub-contractarea atingerii
acestor obiective.
Pentru a realiza însă unele obiective, guvernarea poate decide să
recurgă la o combinaţie între aceste roluri.

1. Guvernul local al Iaşilor, ca legislator
Pentru guvernarea locală, rolul de legislator este limitat din cauza
legislaţiei naţionale şi a celei europene. Una dintre competenţele
exclusive este planiﬁcarea urbană.
Exemplul tipic în acest sens este pregătirea dezvoltării urbanistice
generale. Planul acesta va descrie în linii generale şi pe termen lung
unde să se construiască şi unde nu şi va formula criteriile după care
să ﬁe judecate viitoarele propuneri de proiecte. În pasul următor,
propunerile de proiecte vor ﬁ judecate în concordanţă cu planul
general pentru dezvoltare urbanistică în sensul de a decide planul
pentru infrastructura fundamentală, ca de exemplu poziţionarea
şoselei de centură sau a aeroportului.
Nu mai este necesar să subliniem că asemenea decizii infrastructurale
vor schimba faţa şi caracterul oraşului pentru un secol de aici înainte
şi de aceea ele trebuiesc elaborate cu deosebit profesionalism. De
aceea modul de adoptare al acestor decizii va ﬁ discutat mai în
detaliu în paragraful 3.1. Iar în ﬁnal, vor trebui adoptate măsuri prin
care să ne asigurăm că persoanele vor acţiona în conformitate cu
aceste reguli şi că orice abuz va ﬁ pedepsit cu severitate.
2. Guvernul local al Iaşilor, ca executant
Pentru guvernul local sarcina de executant revine la a aduce la
îndeplinire propriile sale însărcinări. Acest rol este limitat în privinţa
sectorului economic, din pricina reglementărilor naţionale şi ale
Uniunii Europene.

Exemple tipice pentru acest rol îl constituie serviciile publice, precum
furnizarea de apă, gaz, electricitate sau încălzire sau asigurarea
transportului public. Necesitatea ca aceste activităţi să ﬁe executate
de însuşi guvernul local sau nu, este un câmp de discuţie. Adesea însă
serviciile publice prestate chiar de către administraţia publică sunt
relativ ineﬁciente şi diﬁcil de modernizat.
În principiu, nu este de importanţă vitală ca serviciile publice pentru
utilităţi să rămână în proprietate publică. Un coordonator – ﬁe că
acţionează ca agent de contractare, ﬁe prin parteneriatul publicprivat -, poate impune cu aceeaşi forţă cerinţele de calitate. Vom
discuta în paragraful 3.4, mai în detaliu, despre serviciile publice.
Pentru evoluţiile pe termen lung este însă importantă decizia privind
rolul guvernării locale în executarea acestor servicii publice şi privind
cadrul organizatoric pentru aceasta.
3. Guvernul local al Iaşilor, ca inspirator
Guvernarea locală este responsabilă pentru pregătirea unei viziuni
asupra viitorului, pentru promovarea anumitor imagini şi pentru
dezvoltările viitoare.
Un asemenea exemplu este crearea unei imagini de bază pentru
oraşul Iaşi. Vom povesti în capitolul 1 modul în care oraşele au fost în
stare să întoarcă declinul lor economic / politic / cultural înspre un un
viitor nou, plin de promisiuni. Principala caracteristică a acestor oraşe
de succes a fost aceea că ele au fost în stare să se concentreze,
să aleagă o cale principală pentru dezvoltarea lor şi să-şi creeze o
imagine de succes.
Atât promovarea unei imagini atrăgătoare pentru afaceri în întâlnirile
la nivel naţional şi inter-naţional, cât şi promovarea atractivităţii
turistice şi culturale a oraşului sunt strâns legate de această imaginefanion a oraşului.
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Un cadru posibil pentru guvernul local al Iaşilor
În acest paragraf vom prezenta câteva exemple speciﬁce despre
cum guvernarea locală a Iaşilor ar putea îndeplini diferite roluri, în
funcţie de diferitele obiective speciﬁce ale planului strategic de
dezvoltare.

7.
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În cadrul rolului de inspirator, o altă misiune specială a guvernării
locale ar trebui să ﬁe stimularea locuitorilor spre a anticipa
dezvoltările de viitor ale oraşului. Este cazul industriilor şi serviciilor
bazate pe ITC (tehnologia informaţiei şi comunicaţii), prin promovarea
pe scară largă a E-business-ului şi a utilizării generale a Internetului.
Aceste corelaţii vor ﬁ mai în detaliu discutate în paragraful 2.1.

condiţiilor necesare pentru iniţiativa privată.
Este elementar că sectorul privat joacă un rol dominant în
dezvoltarea economică viitoare şi că deci rolul sectorului public este
de a facilita apariţia condiţiilor necesare. În asemenea cazuri însă,
sectorul public va organiza astfel acţiunile încât indivizii, ﬁrmele sau
organizaţiile să-şi preia pachetul lor de responsabilităţi şi să-l ducă la
bun sfârşit.

4. Guvernul local al Iaşilor, ca stimulator

Un astfel de exemplu este crearea de incubatoare de afaceri, sau
măcar a unor sedii pentru birouri, în aşa fel încât ﬁrmele noi sau chiar
şi cele existente să poată demara noi afaceri. Chiar şi atunci este
totuşi evident că ﬁrmele vor ﬁ deplin răspunzătoare pentru deciziile lor
de a investi.
Un alt exemplu este subvenţionarea unor activităţi din turism. Este
iarăşi evident că hotelurile, restaurantele sau centrele expoziţionale
sunt pe deplin răspunzătoare de propriile decizii de a investi.
Guvernările locale pot facilita asemenea întreprinderi nu numai prin
promovarea acţiunilor, ci făcînd mai atrăgătoare programele turistice
prin subvenţionarea acţiunilor culturale, distribuirea de informaţii, prin
crearea de birouri pentru informarea turiştilor, etc.

Există activităţi pentru care guvernul local nu poate ﬁ direct
răspunzător. Asta deoarece uneori aceste activităţi sunt prea strâns
legate de acţiunea sau proprietatea privată. Alteori situaţia apare
atunci când respectivele servicii sunt furnizate de guvernul naţional. În
asemenea situaţii guvernarea locală poate doar aduce participanţii
laolaltă şi poate elimina blocajele.
Un asemenea exemplu îl constituie îmbunătăţirea aspectului clădirilor
şi ale cartierelor. Majoritatea clădirilor sunt în proprietate privată; ca
urmare, nu este în sarcina directă a guvernului local să renoveze toate
casele deja degradate.
Într-un asemenea caz rolul guvernului local se reduce la a aduce
împreună locuitorii, companiile implicate şi comitetele de bloc şi de
cartier, pentru a se forma o responsabilitate de grup şi a formula un
plan concret de acţiune.
5. Guvernul local al Iaşilor, ca facilitator
În orice economie de piaţă se vede că dezvoltarea economică
conduce alegerea viitorului oraşului. De cele mai multe ori,
companile sau investitorii privaţi vor decide pentru ei înşişi unde să
demareze, să continue sau să-şi închidă afacerile. Guvernul local nu
poate adopta el însuşi şi direct asemenea decizii antreprenoriale.
Din contra, inﬂuenţa guvernării locale trebuie orientată spre crearea

6. Guvernul local al Iaşilor, în poziţia de coordonator
La prezentarea rolului de executant am arătat deja că nu este
totuşi obligatoriu ca unele companii de importanţă crucială pentru
comunitate să rămână în proprietate privată. Coordonatorul – ﬁe
că acţionează prin contract, ﬁe că participă la un parteneriat
public-privat -, poate forţa respectarea unor importante exigenţe de
calitate.
Şi, aşa cum deja s-a mai discutat, exemplele se pot da din orice
sector care furnizează servicii de interes public.
Un alt exemplu priveşte lucrările majore de infrastructură. Este iarăşi

evident că guvernarea locală este direct responsabilă de realizarea
acestor obiective majore şi că companiile publice nu pot executa
singure toate aceste lucrări.
De la rolul de guvern local spre managementul proiectelor

Ca participanţi la proiectul „Orizont 2020” noi am propus un număr
de proiecte şi am prezentat un număr de planuri de afaceri.
În toate aceste proiecte întrebările esenţiale rămân:
- care este scopul şi raţiunea proiectului ?
- cine este responsabil şi cine este partener în proiect ?
- cine este coordonatorul ?
Pentru unele din aceste întrebări, noi am formulat deja unele
răspunsuri în propunerile de proiecte sau în planurile de afaceri.
Primul pas următor pe linia procesului de implementare va ﬁ ca
aceste răspunsuri să ﬁe veriﬁcate şi apoi validate de organele
responsabile ale municipiului Iaşi. De exemplu, o propunere adecvată
pentru partea de ﬁnanţare din partea guvernului local se poate face
abia după ce rolurile acestuia şi ale celorlalţi participanţi la proiect
sunt clare. În continuare şi pe această bază se poate trece de la
planul de afaceri la faza de elaborare a proiectului. Atunci se vor lua
deciziile detaliate pentru ﬁnanţare.
În capitolele următoare se vor discuta obiectivele economice ale
dezvoltării oraşului, condiţiile necesare pentru aceasta şi impactul
asupra organizării orşului.
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Chiar dacă discuţia de mai sus a părut mai degrabă o ﬁxare de
cadru teoretic, răspunsul la aceste întrebări este de importanţă
crucială pentru implementarea cu succes a unei strategii de
dezvoltare.

9.

1. ORIZONT 2020. O IMAGINE FANION
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În analiza pe care am intitulat-o Situaţia la zi descriem bogata istorie
a Iaşilor şi poziţia centrală pe care acesta a avut-o în trecut. Evoluţiile
geo-politice din ultimele secole au făcut însă ca oraşul să joace un rol
mai puţin central.
Chiar dacă unele aspecte legate de calitatea vieţii au evoluat
favorabil, cifrele economice indică un declin pentru ultimii ani ai
oraşului Iaşi.

10.

Dacă privim iarăşi spre viitorul cu termen lung, mişcările geostrategice vor inﬂuenţa din nou rolul şi poziţia oraşului Iaşi. Ca exemple
de asemenea mişcări putem menţiona aderarea eventuală la UE, în
viitorul ceva mai îndepărtat, a Turciei, Moldovei sau chiar a Ucrainei.
Alte exemple de mişcări geo-strategice cu bătaie lungă vor mai ﬁ
dezvoltarea importantelor coridoare de transport de la Vest la Est, ca
şi dezvoltarea coridorului Dunării ori ale porturilor la Marea neagră
(Odesa sau Constanţa).
Planurile pe termen mediu (2007 – 2015) privind infrastructurile
de transport indică deocamdată rămânerea Iaşilor într-o poziţie
excentrică, la frontiera răsăriteană a Uniunii Europene.
Pentru un oraş în sine precum Iaşul, este greu să reuşească
inﬂuenţarea majoră a deciziilor stategice la scară naţională. Pe de
altă parte însă, istoria ne arată exemple reuşite în care oraşe luate ca
atare au inversat sensul evoluţiei lor dinspre declin economic / politic
/ cultural înspre un viitor de succes. Asemenea exemple stimulatoare
oferă oraşele Lille din Franţa sau Bilbao din Spania.
Principala caracteristică a acestor oraşe a fost puterea de a se
focaliza, de a-şi alege calea principală de dezvoltare, de a crea o
imagine puternică şi un centru nervos al acestei dezvoltări.
Dacă ne uităm la punctele tari ale oraşului Iaşi şi la posibilităţile pentru
viitor, vom vedea că acest oraş întruneşte o combinaţie unică din
următoarele caracteristici:

•
•
•
•

lunga sa istorie în câmpul ştiinţei şi al educaţiei, ca şi numărul
actual de universităţi şi studenţi, oferă o atmosferă puternic
inspiratoare pentru inventarea de noi tehnologii;
prezenţa unor monumente culturale şi religioase importante
oferă un loc ce te inspiră la a-l vizita;
prezenţa actuală a diferite arte şi industrii creative ar putea
oferi spaţii de lucru inspiratoare pentru crearea de noi
produse;
ambientul acestui oraş, cu atâtea spaţii deschise şi înconjurat
de dealurile înverzite generează un puternic sentiment al trăirii
şi al simţirii.

La modul general, noi anticipăm că oraşul Iaşi are prilejul de deveni,
în Europa recent lărgită, „un oraş al inspiraţiei”. Pentru a valoriﬁca
această şansă, guvernul local ar putea pregăti o viziune asupra
viitorului oraşului, ar putea promova anumite imagini speciﬁce şi ar
putea conduce anumite dezvoltări legate de aceeaşi imagine.
Obiectivul strategiei „Orizont 2020”: crearea unei imagini fanion
pentru oraşul Iaşi
Acest obiectiv strategic ar putea ﬁ dus la bun sfârşit prin următoarele
activităţi:
•
•

însoţirea numelui oraşului Iaşi de un brand (acest proiect este
deja anticipat printr-unul dintre planurile de afaceri);
o altă activitate care ar putea contribui la crearea şi
răspândirea imaginii-fanion ar ﬁ identiﬁcarea unui număr de
jucători – cheie din diverse sectoare de activitate ale oraşului
Iaşi, în stare să promoveze oraşul în afara acestuia (ideea de
proiect intitulată „Ambasadorii Iaşilor”).

Se poate vedea oriunde că în economiile orientate spre piaţă,
dezvoltarea economică este cea care în mod fundamental
ghidează evoluţiile viitoare ale oraşelor. Cum am mai spus, de regulă
întreprinderile private sau investitorii vor decide de-sine-stătător când
să pornească, să continue sau să-şi oprească afacerile. Guvernarea
locală nu numai că nu poate să-i înlocuiască în aceste decizii
antreprenoriale. Din contra, capacitatea sa de inﬂuenţare trebuie
să ﬁe orientată spre crearea condiţiilor cerute de iniţiativa privată.
În funcţie de obiectivul concret, rolul guvernului local va ﬁ acela de
inspirator, stimulator sau de facilitator.

Pe baza analizei SWOT şi a Situaţiei la zi, am propus ca politici de
dezvoltare economică trei scenarii iniţiale:
1. Oraş al serviciilor bazate pe cunoaştere: construirea unei
economii bazate pe ITC şi pe servicii ale cunoaşterii;
2. Oraş al comerţului (inter)-regional: a folosi la maximum poziţia
la frontiera de Est a Uniunii Europene;
3. Oraş al industriilor moderne: extinderea capacităţilor
puternice şi a experienţei de producţie existente spre alte
verigi ale lanţului de furnizare (integrarea mai amplă a
producţiei).

În alegerea sectorului economic pe care să-l stimuleze sau să-i
creeze facilităţi, opţiunile sunt de fapt destul de limitate. Desigur, sunt
posibile diferite scenarii pentru dezvoltarea economică a localităţii,
dar caracteristicile de bază ale oraşului determină principalele
oportunităţi pentru viitorul acestuia. Oraşul trebuie doar să se
focalizeze pentru a atinge cele mai bune rezultate economice. Pe de
lată parte însă, ar trebui să se evite un proﬁl economic prea îngust.

Ţinta tuturor acestor scenarii era dezvoltarea economică a oraşului
Iaşi şi toate aveau ca bază de plecare potenţiale existente pe plan
local. Scenariile au fost discutate cu organizaţii şi ﬁrme care îşi au
baza în municipiul Iaşi. Iar aceste scenarii nu erau propuse într-o
viziune de excludere reciprocă. Fiecare scenariu era doar focalizat
în principal pe un alt sector economic. În vreme ce scenariul 1 se
concentrează preponderent pe dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere, scenariul 2 era focalizat în principal pe comerţul (inter)regional, iar scenariul 3 pe dezvoltarea unei industrii prelucrătoare
moderne. Elemente sau acţiuni din cadrul scenariului 2 - „comerţ
inter-regional” (de exemplu extinderea târgurilor / expoziţiilor
naţionale sau internaţionale sau înﬁinţarea unui parc logistic lângă
aeroportul Iaşi) ar putea ﬁ incluse la fel de bine şi în alte scenarii, ori
vice-versa.
Dezvoltarea turismului va ﬁ parte a tuturor celor trei scenarii deja
expuse, dat ﬁind că Iaşii au un mare potenţial turistic, iar dezvoltarea
turismului este considerată o opţiune „fără regrete”.

În analiza situaţiei la zi din economia oraşului am descris diferitele
aspecte semniﬁcative ale acţiunii productive din Iaşi.
• Forţa de muncă este relativ bine instruită şi primeşte salarii
relativ coborâte;
• Principala calitate a pământului vine din recoltele de
produse agricole;
• Nivelul investiţiilor (străine, în particular) şi al capitalurilor
folosite rămâne la un nivel foarte coborât, dacă facem o
comparaţie cu alte oraşe din România;
• Acţiunea antreprenorială este în creştere, dar este încă
confruntată cu probleme;
• Factorii esenţiali favorizează alocarea precumpănitoare a
resurselor înspre ﬁrmele furnizoare de servicii.

Pe baza rezultatelor celei de a 2-a Mese Rotunde şi a anchetei
publice din luna Iunie în care au fost interogaţi 1097 locuitori ai
oraşului, s-au desprins următoarele concluzii privitoare la scenariile de
dezvoltare:
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2. OBIECTIVELE STRATEGICE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE
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•

•
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•

12.

•

Primul obiectiv strategic este ca Iaşul să aibă o industrie şi
servicii bazate pe cunoaştere şi antrenate de activităţile ITC.
În paragraful 2.1 este descrisă o agendă de investiţii care să
stimuleze dezvoltarea activităţilor ITC.
Cel de al doilea obiectiv strategic este ca Iaşii să-şi folosească
cunoştinţele şi talentele pentru industrii inovativ-creative. În
paragraful 2.2 vom descrie felul în care ideile bune şi creative
pot ﬁ dezvoltate ca produse comercializabile.
Cel de al treile obiectiv strategic este ca Iaşii să ﬁe larg cunoscuţi
precum capitală culturală şi turistică a României. În acest scop,
în paragraful 2.3 vom descrie măsurile prin care Iaşii pot deveni
o destinaţie turistică atractivă.
Cel de al patrulea obiectiv strategic este ca Iaşii să devină
centrul de servicii pentru întreaga Regiune de Nord-Est. În
realitate, prin dimensiunile sale el deja îndeplineşte o puternică
funcţie regională. În paragraful 2.4. vom descrie măsurile prin
care această poziţie să ﬁe menţinută şi întărită.

2.1. Crearea de industrii şi servicii bazate pe cunoaştere
Analiza stadiului economic curent al Iasului a evidentiat ca in privinta
ICT si a tehnologiilor noi, capitalul uman existent este un factor
pozitiv foarte puternic. Atât numarul de universitati si studenti, cât si
unele experiente utile ale unor intreprinderi in sectorul ICT, ofera un
argument puternic pentru continuarea dezvoltarii in acest sector.
Totusi, pentru a avea succes in acesta piata foarte competitiva la
nivel international, sunt necesare unele masuri:
• linii rapide de comunicare intre intreprinderi sunt de
importanta vitala pentru decizii de investitii, in special pentru
companii legate de ICT. De aceea orasul Iasi trebuie sa
furnizeze infrastructura moderna potrivita pentru ICT;
• pentru a deveni bine cunoscut ca un oras-ICT nu este suﬁcient
a se baza pe unii specialisti din universitati sau companii.
Este necesar un program pe scara larga care ar extinde

•

cunostintele despre internet, nu numai la specialisti si utlilizatori
frecventi, ci la un numar mare de locuitori;
transformarea de la tehnologie la dezvoltare de produs are
nevoie de un cadru organizational in care intreprinderi mici si
mijlocii (IMM) pot conlucra, sunt facilitate, etc.

In general, prevedem ca orasul Iasi are ocazia de a crea industrii si
servicii bazate pe cunoastere, in special in ce priveste dezvoltarile in
ICT. Desi un sector economic relativ mic, acesta ar putea furniza un
nivel de angajare promitator .
De aceea, desi nu este solutia completa la dezvoltarea economica
viitoare, ar putea contribui semnﬁcativ la formarea unei imagini
profesioniste pentru Iasi, si astfel ar putea stimula alte sectoare
economice.
Obiectivul strategic Orizont 2020: Iaşii vor avea o industrie bazată pe
cunoaştere (propulsată de ICT) şi servicii in domeniu
Progresul catre acest obiectiv strategic va ﬁ obtinut prin urmatoarele
activitati care vor dezvolta capitalul uman cu experienta in ICT si
accesibilitatea infrastructurii necesare:
•
•

Proiect de educatie in masa pentru Internet si E-business
adresat intreprinzatorilor şi populaţiei(acest proiect este deja
tratat intr-o varianta de studiu );
Distribuirea si acesul la insfrastructura broadband (acest
proiect este deja tratat intr-o varianta de studiu).

Alte activitati posibilile sunt:
• Plasarea companiilor de dezvoltare-ICT in centrul orasului Iaşi
(propunere de proiect pregatita);
• Activitati promotionale cum ar ﬁ crearea unui IT-cube;
• Stimularea activitatilor extinzind implicarea universitatilor

Unele din ideile valoroase ar putea ﬁ recompensate si initiate in faza
ulterioara, tratate si adaugate la un program global de stimulare si
facilitare a industriei si serviciilor bazate pe cunstiinte.
2.2. Innovarea industriilor si serviciilor existente
Analiza stadiului economic de dezvoltare a Iaşilor a evidentiat ca
in ultimii ani o multime de intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) au
gasit calea de pozitionare pe piata, aproape in toate sectoarele
economice. In ce priveste industriile usoare promitatoare, am
discutat pozitia puternia a industiilor alimentare si textile, si sansele
industrillor de creatie.
Suntem de opinia ca exista suﬁcienta creativitate in orasul Iasi pentru
a crea produse noi si interesante.
De o importanta vitala pentu dezvoltarea economica viitoare va ﬁ
trecerea de la idei creative si dezvoltare de produse catre o abordare
de piata cu succes, la nivel local, national si chiar international.
Pentru a stimula aceste competente in marketing, promovarea si
facilitarea noilor afaceri la locul de munca, sugeram investitia in
citeva din aceste sectoare promitatoare.
In mod general, previziunea noastra este ca orasul Iaşi are ocazia
sa-si imbunatateasca industriile deja existente cum ar ﬁ cele textile si

confectii si sa foloseasca sansele pentru industrii de creatie.
Obiectivul strategic Orizont 2020: Iaşii ca centru al industrililor
creative si inovatoare
Progresul catre acest obiectiv strategic va ﬁ obtinut prin urmatoarele
activitati ce largesc perspectiva inovativa in industriile textila si
alimentara.
• Centru incubator pentru industria alimentara (acest proiect e
deja tratat ca si caz studiu);
• Stabilirea de arii de lucru creativ-tehnice pentru textile
si proiectarea in domeniul textil (propunere de proiect
pregatita).
Alte activitati posibile sunt:
• Activitati promotionale cum ar ﬁ pronmovarea si
internationalizarea Saptaminii Modei de la Iasi si cresterea
atractivitatii orasului pentru organizarea de evenimente legate
de arta si creativitate;
• Stimularea activitatilor de cooperare in cercetare-dezvoltare
intre universitati si comunitatea de afaceri si cooperare interdisciplinara pentru dezvoltare economica;
• Facilitarea activitatilor de genul”one-stop shop” pentru noii
intreprinzatori tineri si modernizarea laboratoarelor pentru
calitatea produselor alimentare
Unele din aceste idei valoroase ar putea ﬁ recompensate in faza
ulterioara, tratate si adaugate la un program global de stimulare si
facilitare a inovarii in sectoare economice promitatoare.
2.3. Utilizarea potenţialului turistic
Analiza stadiului economic curent al Iasului releva potenţialul sau
turistic evident. Oraşul Iaşi are lucruri interesante de oferit pentru
diferite tipuri de turism (cultural, religios, evenimente speciale, turism
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•

(constituirea unui centru de expertiza (excelenta)), intarirea
relatiilor de parteneriat si inversarea tendintei de pierdere a
personalului caliﬁcat (reverse brain drain);
Facilitarea unor activitati de gen incubator pentru dezvoltare
de afaceri si organizarea unui tirg si conferinte inter-regionale
de ICT. E posibil ca aceste activitati sa ﬁe mai potrivite pe
termen lung, atunci cind s-a dobandit o pozitie clara, chiar
daca de anvergura mica.

13.

de afaceri, tratament).
Unele dintre cele mai mari ghiduri turistice sunt favorabile Iaşului,
dedicîndu-i un număr de pagini şi sugerînd o vizită de câteva zile.
În opinia noastră cea mai promiţătoare abordare turistică ar ﬁ de a
incuraja turistul să-şi extindă şederea în Iaşi câteva zile în plus, pentru
a gusta caracteristicile speciale ale Iaşului.
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În ceea ce priveşte dezvoltările viitoare, există multe idei promiţătoare
pentru a îmbunătăţi mediul turistic cum ar ﬁ centre de relaxare şi
organizarea de festivale (vezi lista extinsă de mai jos).
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Pentru a creste dezvoltarea turismului trebuie luate unele măsuri:
 îmbunătăţirea organizării turismului, creând o „agendă”
de activităţi, festivaluri, expoziţii etc. care pot ﬁ parţial
sponsorizate de conducerea locală, stimulând noi idei şi
resurse;
 îmbunătăţirea promovării Iaşului, naţional şi internaţional.
Acesta trebuie să ﬁe un program integrat constând în oferirea
de informaţii (broşuri), reţele de stimulare, prezenţa la expoziţii
internaţionale, atragerea de organizaţii turistice etc.
 stimularea iniţiativei private pentru a crea posibilităţi de cazare
turistică mai multe si mai diverse.
Vorbind în general, întrevedem că oraşul Iaşi are mari oportunităţi de
a-şi utiliza potenţialul turistic.
Obiectivul strategic Orizont 2020: Iaşii vor ﬁ cunoscuti pe scară largă
drept capitala culturală şi turistică a României
Progresul către acest obiectiv strategic va ﬁ obtinut prin următoarele
activităţi ce lărgesc perspectiva inovatoare pentru industria turismului.
 Plan de dezvoltare turistică. Începutul acestui plan va ﬁ un
studiu de fezabilitate privind potenţialul turistic local şi regional
(acest proiect este deja în lucru într-un studiu de caz);




Crearea unui centru de pregătire pentru promovarea
serviciilor turistice (propunere de proiect pregătită);
Îmbunătăţirea cazării turistice (propunere de proiect
pregătită).

Alte posibile activităţi sunt:
 Promovarea activităţilor cum ar ﬁ aﬁsaje de informaţie digitale
şi un centru de expertiză pentru promovare turistică;
 Stimularea de activităţi de îmbunătăţire a dezvoltării
produselor turistice şi dezvoltarea de centre de terapie
cosmetica si relaxare;
 Facilitarea activităţilor cum ar ﬁ participarea la festivale,
muzee şi alte atracţii turistice.
Unele din aceste idei valoroase ar putea ﬁ recompensate in faza
ulterioara şi să ﬁe parte a planului de dezvoltare turistică. Cu câteva
dintre ideile menţionate, este important să ﬁe deﬁnit rolul conducerii
locale. În fapt, destule atracţii turistice pot ﬁ organizate cu iniţiativă şi
investiţii private.
2.4. Utilizarea poziţiei regionale
În analiza economica a Iaşului s-a constatat că poziţia regională
a Iaşului (în judeţul Iaşi şi în regiunea de Nord-Est) este puternică.
Nu este nici o îndoială că oraşul Iaşi este cel mai important oraş din
regiune unde toate activităţile economice, sociale şi culturale sunt
disponibile.
Deşi poziţia este puternică, sunt oportunităţi pentru a îmbunătăţi
şi eventual extinde poziţia. În această funcţie regională distingem
următoarele elemente:




Centru regional politic şi administrativ;
Centru regional pentru spitale, universităţi, şcoli;
Centru regional pentru servicii ﬁnanciare, asigurări;

Centru regional pentru cumpărături
Centru regional pentru transport şi distribuţie.

regiunii

Progresul către acest obiectiv strategic va ﬁ obţinut prin următoarele
Primele două din aceste funcţiuni regionale sunt un fapt cotidian
activităţi:
datorita funcţiunii de capitală regională (cum ar ﬁ centru politic).
Nu sunt necesare multe acţiuni speciale pentru a menţine sau intrăi
• Terminal aerian cargo – de mărfuri – si Park Logistic la aeroport
această funcţie regională.
(proiect deja tratat ca si studiu).
Serviciile ﬁnanciare vor urma in principal piaţa. Ele vor ﬁ acolo unde
vor ﬁ afacerile promiţătoare şi sunt prezente condiţiile necesare
pentru aceste servicii.
Părerea noastră este aceea ca Iaşul ar trebui să se concentreze la ultimele
două funcţiuni (cumpărături şi transport/distribuţie), care au sanse
importante de imbunătăţire. Un principiu important ar ﬁ ca beneﬁciile
din aceste parteneriate public - private ar stimula activităţile
economice in oraşul Iaşi.
Oraşul Iaşi are opţiunea strategică de a deveni centru de servicii
pentru regiune. Luand in considerare dimensiunea oraşului in cadrul
regiunii, există o masă critică şi suﬁcientă pentru a prelua unele
funcţii şi a le satisface pentru intreaga regiune. Considerand poziţia
geograﬁcă a Iaşului si existenţa de infrastructura logistică şi de
transport, este clar că transportul aerian va deveni un mod de
transport important, pentru a garanta distribuţia de bunuri către şi de
la oraş şi regiune.
Pentru a se putea manipula ﬂuxul de bunuri ce trec prin transportul
aerian, va ﬁ necesar să se dezvolte infrastructura logistică necesară
in vecinătatea aeroportului, şi de a atrage noi parteneri importanţi
ca logistică, pentru a intări pozitia oraşului Iaşi ca nod inter-regional şi
internaţional de distribuţie de bunuri.
Prevedem că oraşul Iaşi are sanşa de a utiliza această funcţie
regională.
Obiectivul strategic Orizont 2020: Iaşul va ﬁ centrul de servicii al
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3. CONDIŢIILE NECESARE STRATEGICE: CONSTRUIND IAŞI 2020

•

(Nota: acest proiect este despre crearea unei retele logistice in jurul
aeroportului. Pregatirea unui aeroport nou e tratata in capitolul 3.2 );

Modernizarea şi aducerea la nivel profesionist a pieţelor din
Iaşi (propunere de proiect pregatită).
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Alte posibilitaţi sunt:
• Activităti promoţionale de gen Valea Vinului la Iaşi
• Facilitarea activităţilor cum ar ﬁ crearea de centre regionale şi
funcţii pentru diferite sectoare economice. Exemple ar ﬁ:
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o

Construcţia unui centru expoziţional

o

Centru de sănătate şi terapie

o

Scoala de servicii turistice şi alimentare

o

Centru logistic alimentar

Unele din aceste idei valoroase ar putea ﬁ recompensate in
faza ulterioară şi ﬁ parte dintr-un program global ce facilitează
dezvoltarea de funcţii regionale a Iaşilor. Acest program ar ﬁ executat
in colaborare stransă cu Planul de management pentru Zona
metropolitană (PMZMI).
Este necesară colaborarea stransă cu principalii factori de acţiune
in regiune cum ar ﬁ agenţia regională de dezvoltare, agenţia
metropolitană Iaşi şi consiliul judeţean
Odată cu menţionarea acestor idei este important a se deﬁni exact
care este rolul conducerii locale. In acest sens, ar putea ﬁ stabilite
nişte centre şi şcoli, cu initiativă şi investiţii private. In alte cazuri, forme
organizaţionale vor trebui dezvoltate ca parteneriate public-privat.

În consecinţă, considerând proiectele urbane, sociale, de
infrastructură şi de mediu, o prioritate trebuie acordată proiectelor ce
contribuie la îndeplinirea scopurilor economice strategice.
În capitolele 3.1 la 3.4 descriem obiectivele, măsurile şi proiectele în
domeniul urban, social, de infrastructură şi de mediu.

IAŞII – ORAŞ AL INSPIRAŢIEI

Pentru a îmbunătăţi bunăstarea cetăţenilor Iaşilor, trebuie rezolvate
multe probleme urbane, sociale şi de infrastructură. A fost pregătită
o lungă listă de proiecte esenţiale, majoritar legate de infrastructură,
ce trebuie deﬁnitivată cât mai rapid. Din păcate, este imposibilă
îndeplinirea tuturor acestor dorinţe într-o perioadă foarte scurtă.
Dezvoltările economice ulterioare şi asistenţă socială vor ﬁ necesare
pentru a dobândi veniturile necesare pentru aceste cheltuieli.

17.
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3.1. Planiﬁcarea şi echilibrarea dezvoltării urbane
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În analiza noastră a situaţiei, am realizat că există o viziune a oraşului
Iaşi cu clădirile sale frumoase, faimoasele mănăstiri şi biserici, cu
prima universitate fondată în România, muzee, palate teatre şi
parcuri. Alte feţe ale Iaşului arată blocurile de beton gri din perioada
comunistă întinse pe toată suprafaţa oraşului, uneori situate în
apropierea unor frumoase ediﬁcii.
Chiar în centrul oraşului se întinde o panoramă superbă a frumoaselor
dealuri ce împrejmuiesc oraşul, însă există de asemenea zone
industriale abandonate, uneori localizate în apropierea centrului
oraşului şi a cartierelor de locuit.
Este evident faptul că oraşul Iaşi are calităţile necesare pentru a
deveni un oraş în care e plăcut să locuieşti şi să munceşti. Iaşi poate
ﬁ mândru de moştenirea sa culturală, de univesrităţile sale, de poziţia
sa geograﬁcă între dealuri şi pe malul râului.
Este de asemenea evident că oraşul necesită o viziune a dezvoltării
pe termen lung, fără a-şi pierde unele din calităţile sale. Există un risc
major ca activităţile viitoare şi din vecinătate să elimine unul sau mai
multe dintre aspectele pozitive ale oraşului.
De aceea, este esenţială pentru oraş dezvoltarea unei viziuni
echilibrate, ample şi coerente pe termen lung şi o planiﬁcare a
viitorului. Considerând această planiﬁcare pe termen lung, funcţiile
spaţiale şi programatice ale oraşului trebuie descrise într-o manieră
sistematică, ﬁind trasate unele priorităţi. Unele linii principale ce vor ﬁ
trasatese referă la:
o Poziţia şoselei de centură;
o Locaţia şi poziţia aeroportului;
o Decizii referitoare la ariile în care se va construi şi la
cele în care nu se va întâmpla acest lucru;
o Funcţiile râului Bahlui şi a zonelor învecinate;

o Dealurile verzi şi zonele de agrement.
Pentru o discuţie mai elaborată a acestor teme, urmăriţi Viziune şi
analiză ubană.
Principala provocare a dezvoltării urbane viitoare va ﬁ protejarea
spaţiilor deschise şi a colinelor verzi învecinate, pentru a menţine
sentimentul placut de a trăi şi de a respira.
Obiectivul strategic Orizont 2020: Iaşii vor ﬁ şi vor rămâne un oraş cu
spaţiu pentru respiraţie
Acest obiectiv strategic va ﬁ realizat prin următoarele activităţi:
•
•
•

Planul de dezvoltare urbană (acest proiect este deja realizat
în cadrul unui studiu de caz)
Proiectul de mobilitate al oraşului (propunere de proiect
realizată);
Proiectul de revigorare a zonei Ciric (propunere de proiect
nerealizată încă);

Necesitatea planiﬁcării pe termen lung a primelor două activităţi este
descrisă mai sus. Procesul de revigorare a zonei Ciric a fost adăugat
deoarece constituie una din priorităţile majore ale dezvoltării urbane
după părerea experţilor şi a opiniei publice. Proiectul va conduce la
apariţia unui parc modern de agrement, distracţie şi sport în afara
oraşului. Compozitţia şi funcţionarea acestei zone va ﬁ dezvoltată în
acord cu planul general de dezvoltare urbanistică.
Pentru îmbunătăţirea unor zone speciﬁce, drumuri, pasaje, tunele,
există o mulţime de idei promiţătoare. Pentru a lua o decizie asupra
acestor idei este important de reţinut faptul că există un buget redus
pentru realizarea acestor activităţi în anii următori. Prin urmare,
priorităţile trebuie ﬁxate într-o manieră sistematică şi transparentă.
Aceasta se va face prin evaluarea ideilor de proiect în corelare cu

planul de dezvoltare urbană, într-o anumiă ordine:
Tuneluri şi poduri;
Zona staţiilor de cale ferată;
Pasaje subterane şi supraterane;
Noi complexe de construcţii şi centre;
Dezvoltarea zonelor industriale;
Ariile pietonale;
Zone de agrement/ joacă şi parcuri.

Pentru o trecere în revistă completă a ideilor existente, facem trimitere
la linia de proiecte, cu o listă completă şi descrieri.
Pentru unele dintre ideile menţionate mai sus, este important a se
deﬁni care este locul administraţiei locale. De fapt, unele activităţi
de mediu, centre şi construcţii se pot realiza prin iniţiativă şi investiţii
private. Dealtfel, trebuie dezvoltate forme organizaţionale adecvate,
cum ar ﬁ parteneriatele public-privat.
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•
•
•
•
•
•
•
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3.2. Un număr în creştere de lucrări de infrastructură
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În analiza noastră, am realizat că există o varietate de
infrastructuri disponibile şi în stare de funcţionare, dar există un mare
număr de puncte slabe, contribuind la o stare relativ înapoiată a
infrastructurii.
În ultimii ani au fost făcuţi paşi pentru îmbunătăţirea reţelei de drumuri
şi de linii de tramvai, pentru a moderniza mijloace de transport cum
ar ﬁ autobuze şi tramvaie. Punctele slabe se referă la faptul că nu
există o abordare sistematică în ceea ce priveşte dezvoltările viitoare.
Fiecare mijloc de transport (autobuze, tramvaie, automobile sau chiar
biciclete) este tratat în mod diferit.
Opinia publică referitoare la transportul în comun este oarecum
amestecată – unii oameni îl consideră bun, alţii slab. Căt priveşte
spaţiile de parcare şi drumurile publice, mesajul este clar: majoritatea
populaţiei consideră calitatea acestora ca ﬁind proastă şi foarte
proastă.
Vorbind la modul general, semnalăm faptul că există un număr
în creştere de lucrări de infrastructură în execuţie şi pregătire,
contribuind la obiectivul strategic.
Obiectivul strategic Orizont 2020: Iaşii vor ﬁ un oraş uşor accesibil
În acest moment (august 2007), două proiecte vitale pentru
accesibilitatea viitoare a Iaşilor sunt în pregătire:
1.

2. Modernizarea aeroportului2

3. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de străzi a oraşului;
4. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de tramvaie în Iaşi;
5. Modernizarea sustenabilă a ﬂotei şi sistemelor de transport în
comun.
Aceste 5 proiecte împreună înseamnă o agendă amibiţioasă
privind infrastructura. În special şoseaua de centură şi aeroportul vor
avea consecinţe economice enorme în anii ce vor urma. Pentru
a implementa cu succes aceste proiecte în anii ce vor urma, vor ﬁ
absorbite majoritatea resurselor disponibile (buget, forţă de muncă,
suport) şi vor solicita mult timp şi atenţie din partea directorilor de
proiect şi a liderilor politici.
Pentru planiﬁcarea pe termen scurt, recomandăm ca aceste proiecte
să includă:
o Continuarea pregătirii şi executării proiectelor în derulare;
o Luarea unor decizii ireversibile numai când acestea sunt în
concordanţă cu strategia de dezvoltare urbană vitoare.
Deciziile legate de infrastructură, legate de aeroport şi de
reţeaua de drumuri vor schimba imaginea oraşului pentru
secolul următor.
o Ajustarea planiﬁcării acestor proiecte în acord cu planul
de dezvoltare urbană când acest plan este ﬁnalizat.
La o agendă deja ambiţioasă, am dori să adăugăm următoarele
activităţi:
6. Conceperea şi construirea de spaţii de parcare în oraşul Iaşi
(acest proiect este soluţionat într-un studiu de caz)

S-a realizat un studiu de fezabilitate, în care sunt prezentate alternativele pentru construcţia aeroportului, iar acum, (august 2007)proiectul tehnologic va ﬁ
ﬁnalizat. O parte din bugetul necesar a fost aprobat la nivel naţional şi judeţean (după un articol de presă din 22 mai 2007). Restul bugetului va cuprinde de
asemenea contribuţii din fondurile UE şi din bugetele locale.
2
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Planiﬁcarea şi construirea şoselei de centură din jurul Iaşilor

Alte proiecte importante de infrastructură sunt de asemenea în curs
de construcţie:

7.

Managementul transportului în comun de pasageri
(propunere de proiect pregătită)

Management-ul proiectului privind transportul în comun pentru
pasageri va consta într-o analiză a cererii privind mobilitatea şi în
identiﬁcarea „gâtuirilor” referitoare la mobilitate, pentru o formă
modernă de management al traﬁcului. Rezultatul acestui proiect va ﬁ
un sistem modern de taxare.
Un număr de alte activităţi pot ﬁ de asemenea adăugate, toate
contribuind la o creştere a accesibilităţii. Pentru a avea o privire de
ansamblu asupra lucrărilor de infrastructură şi pentru a le menţine
aliniate cu planul urbanistic şi de mobilităţi, numărul acestora trebuie
să ﬁe limitat.
• Unele idei de proiect pot ﬁ uşor de implementat şi ar
trebui ﬁnalizate în scurt timp (de exemplu organizarea
transportului public la şi de la aeroport);
• Alte idei de proiect au caracter mai inovativ şi
trebuie să depindă de planul de mobilitate şi de
management-ul transportului în comun de pasageri.
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Locurile de parcare sunt, conform studiului public, una dintre
principalele nemulţumiri ale locuitorilor Iaşilor. Până acum nu există o
abordare sistematică pentru a face faţă problemei.

21.
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3.3. Furnizarea de servicii sociale

22.

În acest capitol discutăm serviciile sociale. Majoritatea serviciilor
sociale sunt de fapt o redistribuire pentru a îndulci efectele adverse
ale economiei de piaţă. Condiţiile economice drepte şi corecte
constau în trei elemente:
• securitate socială şi ajutor social (furnizând suﬁcient venit când
persoanele nu sunt capabile să câştige un venit suﬁcient ele
însele)
• îngrijiri sociale(crearea de sisteme de îngrijire pentru cei în
nevoie)
• locuinţe (furnizarea unui spaţiu de locuit pentru cei ce nu pot
să şi-l permită)
În analiza noastră a stării de fapt, am realizat că în ceea ce priveşte
asigurările sociale şi a îngrijirilor sociale, responsabilitatea ţine mai
mult de nivelul naţional. Locuinţele ţin mai mult de proprietatea
privată.
Rolul autorităţilor locale este în primul rând de a stimula organizaţiile
relevante implicate pentru a lucra împreună pentru obiectivul comun.
Pentru un oraş precum Iaşi, focalizarea serviciilor sociale ar ﬁ deci
asupra:
• stimulării şi facilitării creşterii economice şi a gradului de
ocupare a forţei de muncă (vezi capitolele 2.1 la 2.4);
• stimularea iniţiativei private;
• evitarea utilizării rezervelor colective;
• stimularea organizaţiilor responsaibile (naţionale) şi a altor
organizaţii implicate pentru a lucra împreună.
Deşi oamenii sunt în general responsabili pentru propria bunăstare,
cei cu adevărat în nevoie trebuie să primească susţinere din partea
guvernelor locale, iar acest suport trebuie să ﬁe suﬁcient, ceea ce
înseamnă că guvernul trebuie să ofere un minimum pentru existenţă

şi să faciliteze accesul oricui are nevoie de acest suport. Această
activitate trebuie realizat în cadrul unui sistem integrat prin cooperare
guvernamentală – organizaţii private.
Obiectiv strategic Orizont 2020: Iaşii vor dispune de un sistem
satisfăcător de servicii sociale integrate
Unele proiecte sociale sunt în execuţie. Un exemplu sunt noile facilităţi
de cazare pentru persoanele cu probleme sociale.
Acest obiectiv strategic va ﬁ soluţionat prin următoarele activităţi:
•
•

Reformarea oraşului prin activare socială (acest proiect a fost
soluţionat într-un studiu de caz)
Integrarea serviciilor sociale din Iaşi (propunere de proiect
propusă).

Poate ﬁ pusă la punct o operaţiune majoră pentru a face unele
cartiere mai atrăgătoare prin renovarea blocurilor de apartamente
şi vecinătatea acestora într-o manieră creativă. În acest fel, calitatea
locuinţelor accesibile poate ﬁ îmbunătăţită, iar imaginea oraşului
poate deveni mai atrăgătoare. Activarea cetăţenilor în menţinerea
proprietăţii şi a spaţiilor adiacente private (poate chiar şi publice)
poate ﬁ stimulată de autorităţile locale prin bonusuri şi are o inﬂuenţă
pozitivă directă asupra percepţiei oraşului, atât de către locuitori, cât
şi de către vizitatori şi investitori.
Integrarea serviciilor sociale va ﬁ organizată într-o manieră eﬁcientă,
astfel încât calitatea se va îmbunătăţi şi mai mulţi cetăţeni vor
beneﬁcia de aceste servicii atât timp cât sunt îndreptăţiţi. În cadrul
procesului de integrare a serviciilor sociale, există o oportunitate clară
de a dezvolta şi implementa utilizarea de noi tehnologii.
Alte activităţi posibile sunt:
• Stimularea activităţilor de socializare a persoanelor în vârstă

Facilitarea activităţilor de furnizare a serviciilor la domiciliu şi
de adăpostire a persoanelor cu dizabilităţi.

Activităţile menţionate anterior nu implică faptul că toate acţiunile
în acest domeniu ar ﬁ acoperite. Ne concentrăm pe dezvoltări
ulterioare şi pe posibile schimbări. Sfatul nostru ar ﬁ ca în documentele
anuale să se realizeze o trecere în revistă sistematică a măsurilor
sociale actuale şi a propunerilor pentru a ﬁ prezentate publicului.
3.4. Îmbunătăţirea serviciilor publice
În analiza noastră a stării de fapt, am realizat că în ceea ce priveşte
serviciile publice există un lung istoric în furnizarea şi îmbunătăţirea
serviciilor într-un mare număr de domenii:
• încălzire
• electricitate/iluminat public
• gaz
• apă
• managementul deşeurilor
În ﬁecare an se realizează paşi în direcţia lărgirii reţelei şi de mai bune
conexiuni pentru locuitorii din Iaşi şi pentru îmbunătăţirea instalaţiilor
centrale.

Obiectiv strategic Orizont 2020: Iaşii vor dispune de servicii publice
funcţionale
Unexemplu important al unui proiect actual în execuţie este3:
• Modernizarea sistemului de încălzire
Recomandăm ca acesta, precum şi alte proiecte curente de
îmbunătăţire a serviciilor publice să ﬁe continuate.
Acest obiectiv strategic va ﬁ soluţionat prin următoarele activităţi:
•
•

Managementul sistemului de încălzire a oraşului (propunere
de proiect pregătită).
Managementul integrat al deşeurilor solide în Iaşi (propunere
de proiect care nu a fost încă pregătită).

În ciuda acestor eforturi:
• un mare număr de locuitori nu sunt încă conectaţi la serviciile
publice
• reţelele şi instalaţiile centrale operează în continuare cu
eﬁcienţă scăzută

Scopul va ﬁ de a stabili modalităţi noi sustenabile de administrare
a sistemului de încălzire pentru a realiza o abordare orientată spre
client.
În viitorul îndepărtat va ﬁ necesară introducerea de noi tehnologii
pentru managementul sustenabil al energiei.
Al doilea proiect de management integrat al deşeurilor solide a fost
adăugat deoarece reprezintă una dintre priorităţile urbane majore
după opinia experţilor şi după opinia publică. Proiectul va conduce
la închiderea locaţiilor vechi de colectare a deşeurilor solide şi
la construirea unor zone selective şi sustenabile de tratament a
deşeurilor solide.

Opinia publică despre serviciile publice este oarecum împărţită:
opinia referitoare la apa potabilă şi canalizare este mai degrabă
negativă. Cât priveşte electricitatea şi furnizarea gazului, opinia este
destul de clară: majoritatea populaţiei consideră calitatea acestui tip
de servicii publice ca ﬁind bună.

Alte activităţi posibile sunt:
• Promovarea activitiăţilor de reducere a poluării apei şi de
îmbunătăţire a calităţii aerului;
• Facilitarea activităţilor de reabilitare a sistemului subteran de
drenaj şi a reţelelor de apă.

3
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•

Pentru o viziune de ansamblu a măsurilor şi activită]ilor în acest domeniu facem trimitere la Planul de management metropolitan pentru Iaşi

23.
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În analiza noastră a stării de fapt, am realizat că în ceea ce priveşte
mediul există anumite îngrijorări referitoare la calitatea aerului, apei,
a management-ului deşeurilor solide şi a utilizării energiei.
Deşi există unele aspecte pozitive privitor la mediu, cum ar ﬁ prezenţa
zonelor de conservare naturale, parcurile dendrologice, ariile
împădurite, există înca probleme de rezolvat.
•
•
•
•
•

Calitatea aerului (concentraţia de pulberi)
Solul (poluarea istorică şi despădurirea necontrolată)
Apă (nivel înalt de poluare)
Management-ul deşeurilor (absenţa coletării selective)
Risipa de energie (slabă infrastructură de încălzire)

În următorii ani, odată cu creşterea economică şi creşterea
bunăstării, aspectele legate de mediu vor ﬁ supuse unor presiuni
puternice. Deseori, câştigurile economice sunt preferate calităţii pe
termen lung.
În capitolul referitor la planiﬁcarea urbană, am discutat deja faptul
că principala provocare pentru dezvoltarea urbană viitoare va ﬁ
menţinerea spaţiilor deschise şi a dealurilor verzi înconjurătoare
pentru a menţine un sentiment plăcut de respiraţie şi de trai.
Prin orientarea spre o economice sustenabilă, Iaşii îşi vor organiza
dezvoltarea economică de aşa o manieră încât să permită
prezervarea ariilor naturale şi de vecinătate pentru un viitor
îndepărtat.
Rolul administraţiei locale în protejarea mediului poate ﬁ îndeplinit
parţial prin realizarea unui set clar de reglementări şi prin menţinerea
acestora.
Deealtfel, într-un număr de zone ecologic sensibile (apă, electricitate,
gaz, deşeuri), administraţia locală este executantul direct al serviciilor
publice. Prin urmare, subiectele de mediu trebuie aliniate cu
organizarea serviciilor publice.

Obiectiv strategic Orizont 2020: Iaşii vor ţinti spre o economie
sustenabilă
În opinia noastră, este de importanţă vitală ca aspectele de mediu
să nu ﬁe tratate ca argument unic în confruntare cu interesele
economice şi de infrastructură. !n acest caz, interesele de mediu
pierd (aproape întotdeauna) meciul.
Prin urmare, propunem ca aspectele de mediu să ﬁe integrate
celorlalte domenii pe cât de mult posibil.
Acest obiectiv strategic va ﬁ soluţionat prin următoarele activităţi:
•
•
•

Integrarea reglementărilor privind mediul în planul de
dezvoltare urbană ( în capitolul 3.1 acest plan este discutat în
detaliu – studiu de caz rezolvat).
transformarea serviciilor publice de apă, gaz, electricitate, în
organizaţii eﬁciente din punct de vedere energetic (proiectele
dedicate serviciilor publice sunt discutate în capitolul 3.4).
management integrat al deşeurilor solide în Iaşi (capitolul 3.4).

Alte activităţi posibile sunt:
• Promovarea activităţilor care să informeze populaţia despre
efectele pe termen lung ale poluării.
• Stimularea şi facilitarea activităţilor de reabilitare a drenajului
subteran şi a reţelelor de apă.
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3.5. Protejarea mediului

25.
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4. CREAREA UNEI ORGANIZAŢII PUTERNICE

26.

In analiza punctelor tari şi slabe a administraţiei orasului pe care
am efectuat-o, am realizat faptul că la nivelul diferitelor domenii
de interes exista o consistentă expertiză disponibilă şi experienţă
vastă în special în domeniul tehnic, de infrastructură şi în construcţii.
Administraţia oraşului este organizată de-a lungul acestor linii
funcţionale.
Am observat de asemenea că există o importantă informaţie
speciﬁcă, disponibilă pentru a monitoriza diferite aspecte tehnice.

Nu este suﬁcient să reorganizezi administraţia oraşului spre o atitudine
în favoarea clientului/cetăţeanului şi eﬁcientă din punct de vedere al
costurilor; administraţia oraşului trebuie să ﬁe întreprinzătoare şi să-şi
dezvolte propria abordare inovativă pentru a deveni un centru de
cunoaştere şi de excelenţă în ceea ce priveşte furnizarea de servicii
publice. Acest obiectiv are în mod evident o legatură cu opţiunea
strategică a Iaşilor de a deveni un centru de inovare şi un centru de
industrii şi servicii bazate pe ICT.

În ceea ce priveşte numărul ridicat de proiecte iniţiate în ultimii ani,
putem concluziona că a fost diﬁcilă concentrarea pe anumite direcţii,
prioritizarea principalelor obiective strategice si implementarea cu
success aceste proiecte.

Se va atinge acest obiectiv strategic prin îndeplinirea următoarelor
activităţi:
• dezvoltarea unor servicii electronice eﬁciente şi calitative “egovernment” în colaborare strânsă cu mediul de afaceri şi
instituţiile de învăţământ (acest proiect este deja elaborat întrun proiect de afaceri “business case”);

Implementarea noii strategii de dezvoltare Orizont 2020 va
imbunătăţii calitatea vieţii în domeniile social, economic şi de mediu
pentru locuitorii, vizitatorii şi investitorii Iaşilor. Mai mult decât atât,
aceasta va face Iaşii un loc mult mai atractiv pentru investitori, şi
mult mai adecvat pentru a deveni centrul regional şi interregional de
servicii în Nord-Estul României.
Realizarea acestui proiect major va ﬁ posibilă numai in măsura în
care oraşul este dispus să investească în restructurarea propriei sale
administraţii. Corespunzător strategiei de dezvoltare a Municipiului
Iaşi şi în cadrul schemei de competenţe legale şi obligaţii,
administraţia oraşului ţinteşte asupra următoarelor:
• Furnizarea serviciilor de calitate
• O atitudine de întreprinzător
• O administrare locală activând în slujba grupurilor de cetăţeni
• O abordare inovativă în sensul că serviciile electronice “(E)
services” există şi sunt organizate.
Obiectiv strategic Orizont 2020: Iaşii vor avea o administraţie
inovativă şi orientată către client/cetăţean

•

reorganizarea administraţiei oraşului (propunere de proiect
pregătită).

Cooperarea intre autortiăţile locale, reprezentanţii mediului de
afaceri şi instituţiile de învăţământ, în ceea ce priveşte atât oferta cât
şi cererea furnizării de servicii de înaltă calitate, este cea mai eﬁcientă
abordare pentru îmbunătăţirea accesibilităţii şi furnizării acestora.
Alte activităţi posibile sunt:
• Monitorizarea (sistemul informaţional de management,
calitatea serviciilor publice)
• Analizarea (crearea unei hărţi sociale)
• Schimbările organizaţionale (agenţia de dezvoltare, cadastrul
urban, internaţionalizarea administraţiei oraşului).
În total, remomandăm 20 de propuneri de proiecte. Principalul
accent va trebui să ﬁe pe dezvoltare economică. Prin urmare,
sugerăm ca cel puţin jumătate din propunerile de proiecte să ﬁe

dedicate stimulării dezvoltării economice.
Planul Strategic de Dezvoltare

Suma

Orizont 2020. O imagine centrală

1

2.
2.1.

Cele patru obiective economice strategice
Iaşii vor avea o industrie şi servicii bazate pe cunoştinţe de ICT

3

2.2.

Iasii vor ﬁ centrul pentru industrii creative si inovative

2

2.3.

Iasii vor ﬁ cunoscut toturor ca şi capitala culturală si turistică a României

3

2.4.

Iaşii vor ﬁ centru de servicii pe regiune

2

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5

Condiţiile strategice necesare: construind Iaşii 2020
Dezvoltare urbană: Iaşii, un oraş cu spaţiu în care se poate respira
Infrastructura: Iaşii vor trebui sa devina un oras accesibil
Iaşii vor avea servicii sociale de înaltă calitate
Iaşii vor avea servicii publice de calitate
Iaşii ţintesc pentru o economie durabilă

2
2
2
1

4.
4.1

Crearea unei organizaţii puternice
Iaşii vor avea o administraţie inovativă şi orientată către client/cetăţean
Numărul total al propunerilor de proiecte

10

7

2
2
20
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ANEXA I. ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE
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În această anexă, vom prezenta pe scurt câteva recomandări în
ceea ce priveşte administrarea unui protofoliu de proiecte.

28.

Pasul 1: Crearea unei imagini clare asupra a ceea ce este şi a ceea
ce nu este un proiect.
Pentru a avea o imagine clară asupra proiectelor actuale, este
crucial să folosim o deﬁniţie clară.
În opinia noastră, o activitate obişnuită îndeplinită de administraţia
oraşului nu ar trebui să reprezinte un proiect. De asemenea, o idee
interesantă nu reprezintă un proiect.
Pasul 2: Deﬁnirea cerinţelor calitative a proiectului, valabile pentru
ﬁecare proiect.
Un proiect fără a avea un plan nu poate ﬁ un proiect. Un proiect
fără un buget de proiect nu reprezintă un proiect, de asemenea un
proiect fără activităţi planiﬁcate şi rezultate bine deﬁnite nu este un
proiect.
În planul proiectului, trebuie acordată atenţie rolului administraţiei
locale şi altor instituţii implicate.
Pasul 3: Stabilirea procedurilor clare despre aprobarea unui proiect.
În planul strategic de dezvoltare am discutat proiectele deja în
execuţie şi proiectele în fază de pregătire. Aceste faze trebuie să
ﬁe clare tuturor celor implicaţi. De aceea, procedurile de aprobare
trebuie stabilite. O posibilă abordare ar pute ﬁ:
• Ideea de proiect: nu există încă un status al proiectului.
Departamentul strategic va avea periodic o evidenţă a
actualelor idei;
• Propunerea de proiect: pentru a o prelucra, idea de proiect
trebuie să ﬁe susţinută de unul sau mai multi directori;
• Proiect de afaceri - “project business case”: pentru al elabora, acesta trebuie aprobat de un comitet director

•

– “steering committee” sau de o echipă de management
“management team”;
Începutul proiectului: pentru a îl începe, proiectul de afaceri
trebuie să ﬁe aprobat de comitetul director/echipa de
management şi de către factorii politici de decizie.

Pasul 4: Stabilirea unor proceduri clare privind aprobarea bugetului
În general, există o serie de resurse pentru a ﬁnanţa bugetul. În
ordinea preferinţelor:
i. Finanţare UE
ii. Bugetele naţionale sau regionale
iii. Împrumuturi
iv. Bugetul local
Cu scopul de a evita procedurile administrative lungi şi complicate,
câteva reguli pot ﬁ stabilite precum ar ﬁ:
• proiecte mici ( < € 100.000) sunt în principal ﬁnanţate de la
bugetul local;
• obiectivele strategice şi programele pot primi un buget deja
alocat – “earmarked budget” pentru a ﬁnanţa proiecte mici si
alte iniţiative;
• proiectele de infrastructură sau proiecte de investiţii cu
beneﬁcii previzibile, pot ﬁ parţial ﬁnanţate din imprumuturi.
Cheltuielile anuale directe nu pot ﬁ ﬁnanţate din imprumuturi.
De aceea, reguli clare trebuie stabilite despre folosirea
imprumuturilor;
• unele proiecte vor avea avantaje macroeconomice pe
termen lung prin impunerea de taxe pe venituri sau alte
beneﬁcii. Reguli clare trebuie stabilite referitor la modul în
care sunt folosite aceste bedeﬁcii indirecte pentru a aproba
investiţiile făcute;
• Finanţare UE este posibilă aproape in toate domeniile.

Pasul 5: Organizarea programelor in grupuri de proiecte – “clusters of
projects”
Pentru a avea un portofoliu de proiecte administrabil, este important
ca cel mai inalt nivel de management şi factorii de decizie politici,
să se concentreze asupra obiectivelor strategice şi asupra celor mai
importante proiecte. De exemplu, pe maxim de 10 pana la 20 de
proiecte.
O soluţie practică este aceea de a deﬁni programe (grupuri de
proiecte - clusters of projects) la nivelul obiectivelor strategice.
De exemplu: un program de stimulare a turismului şi de realizare
a obiectivului strategic. Activităţile speciﬁce menţionate in planul
strategic de dezvoltare sunt parte ale acestui program. Un director ar
trebui să ﬁe responsabil de implementarea unui astfel de program.
Pasul 6: Monitorizarea sistematică ţi periodică a protofoliului de
proiecte
Sugestia este de a monitoriza lunar cele mai importante 10 – 20 de
proiecte si programe strategice in comitetul director, impreună cu
directorii şi factorii politici decizionali. Scopul nu este de a discuta
ﬁecare proiect in detaliu, ci:
• De a avea o imagine de ansamblu asupra fazei in care se aﬂă
proiectul
• De a discuta interdependenţele
• De a decide asupra impedimentelor/piedicilor principale

• De a decide asupra inceperii unor noi proiecte
• De a decide asupra terminării unor proiecte
In comitetul director este imposibil de a discuta toate proiectele. De
aceea proiectele mai mici sunt delegate unui nivel de management
mai jos.
Pasul 7: Management de proiect puternic
Asiguraţi-vă ca ﬁecare proiect are un manager de proiect caliﬁcat
să conducă acel proiect speciﬁc. Cursuri despre managementul
proiectului pot ﬁ utile, rapoarte de audit, revizuiri, şi evaluări ale
proiectelor ﬁnalizate.
Pasul 8: Incorporaţi planiﬁcarea proiectului in planiﬁcarea anuală
Este important de reţinut că planiﬁcarea proiectelor nu poate ﬁ
independentă de alte activităţi. De aceea in planiﬁcarea normală,
activităţile proiectului trebuie luate in considerare.
Practic: vă sfătuim ca la ﬁnele anului 2007, sa ﬁe prezentat un plan
concret conţinand proiectele care for ﬁ pregătite ţi executate in 2008.
Pasul 9: Informati publicul despre rezultate
Anual, autoritatea locală ar trebui să furnizeze publicului un
raport sistematic monitorizand progresul obiectivelor strategice si al
principalelor proiecte.

In această anexă, vom descrie pe scurt cateva recomandari in ceea
ce priveşte achiziţia Fondurilor Strucutrale Europene.
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Coordonarea este necesară pentru a decide cine va
investiga, dezvolta, aplica şi (in ﬁnal) justiﬁca cheltuielile. In
paragraful următor, sunt discutate o serie de sugestii practice
in detaliu.

29.
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ANEXA II. ORGANIZAREA OPORTUINTATILOR FINANCIARE EUROPENE
Situatia curenta a proiectelor cu ﬁnantare europeana
In 2007 Romania a devenit parte a Uniunii Europene (UE). Până in
2006, Romania a avut acces la aşa numitele fonduri de pre-aderare.
Până in momentul de faţă, primăria a folosit in mod substanţial fonduri
europene. Primăria Iaşi a executat multe proiecte in perioada de preaderare care au imbunătăţit calitatea vieţii in oraş.
Aceste proiecte au fost executate intr-o mare parte in domeniul
vieţii urbane. In primul rând sistemul de canalizare a fost imbunătăţit
in multe locaţii din oraş. Au fost construite şi amenajate iluminatul
public, aleile pietonale, şi locurile de joacă. Blocurile de locuinţe au
fost infrumuseţate şi părţi ale transportului public (reţeaua de tramvai)
au fost innoite. In perioda 2002 – 2007 un numar total de 63 milioane
RON4 a fost dedicat acestor proiecte cu asistenţă substanţială din
partea fondurilor de pre-aderare.
Probleme curente in proiectele cu ﬁnantare europeana
In acest moment cateva proiecte municipale şi judeţene sunt in
stadiul de dezvoltare. Cele mai importante sunt cele dedicate ş
oselei de centură şi aeroportului internaţional. Aceste proiecte au
fost dezvoltate in ultimii ani şi vor intra in stadiul de implementare
in curând. Fonduri europene substanţiale vor ﬁ disponibile pentru
ambele proiecte de infrastructură. Au fost determinaţi paşi concreţi
pentru a pune in mişcare pentru a realiza aceste proiecte cruciale in
dezvoltarea oraşului.

Romania va avea acces la fondurile Obiectivului 1 şi Obiectivului
3 ca şi resurse majore de ﬁnanţare. Fondurile Obiectivului 1,
menite să aducă regiunile la acelaşi standard european, oferă
Iaşilor de departe cele mai multe oportunităţi. Obiectivele privesc
imbunătăţirea standardelor minime de viaţă. Acestea sunt proiecte
mari cu fonduri substanţiale pentru dezvoltarea regională, activare
economică, incluziune socială, transport şi accesibilitate.
Fondurile Obiectivului 3 sunt menite a promova cooperarea şi
parteneriatele internaţionale. Aceste proiecte de cele mai multe ori
sunt mai mici, sunt noi, ﬁind proiecte pilot dar cu şanse substanţiale de
a se dezvolta in proiecte ulterioare şi a avea rezultate substanţiale.
Obiectivul 1 are 6 programe operaţionale care sunt intersante pentru
Iaşi. Obiectivul 3 are 3 programe operaţionale aplicabile Iaşilor.

Oportunitati de ﬁnantare europeana 2007 - 2013
Cele doua proiecte menţionate mai sus sunt parte dintr-un portofoliu
de proiecte mai larg al primăriei. Primăria Municipiului Iaşi este foarte
bine informată despre Fondurile Structurale Europene care sunt
disponibile in noua perioadă 2007 -2013. Portofoliul actual de proiecte
europene al Municipiului Iaşi este alcătuit din 39 proiecte majore cu o
valoare totală mai mare de € 633 milioane.

Este notabil că strategia propusă are foarte multe suprapuneri cu
obiectivele UE pentru următorii 7 ani, element reﬂectat in faptul că
ﬁecare temă de dezvoltare sugerata are 4 sau mai multe suprapuneri
cu prioritaţile din programele menţionate.
Aceasta inseamnă că, depinzând de abordarea pentru proiectele
ﬁnale, ar putea exista substanţiale fonduri UE disponibile pentru
proiectele sugerate. In paragraful următor sunt prezentate câteva
“trucuri” practice.

Incepând cu 1 Ianuarie a acestui an, aderarea Romaniei la UE

Fondurile europene vor ﬁ disponibile incepând cu septembrie 2007.

4
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oferă acesteia multe oportunităti de ﬁnanţare pentru diferite tipuri
de proiecte variind de la infrastructură până la competitivitate
economică şi prevenirea riscurilor. Romania, are acum oportunitatea
de a folosi aceste fonduri pentru dezvoltare. Aceasta se aplică in mod
speciﬁc Iaşilor, din vreme ce acesta este situat in una din cele mai
slab dezvoltate zone a Europei. Fondurile structurale sunt menite a
oferi asistenţă celor mai sărace regiuni in procesul lor de dezvoltare
economică.

€ 20 milioane fata de rata actuala
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Objective 1
Iaşi Teme

Regional Operational Programme Operational Programme Increase of Economic Competitiveness

SOP Transport

SOP Environment

SOP H
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1. Iaşi; one Priority Axis 1: Support to sustainacentral image ble development of urban growth
poles
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2.1. ITC-driven Priority axis 4: Strengthening the
K n o w l e d g e - regional and local business envibased Indu- ronment
stry & services

Priority axis 1: An innovative and eco-efﬁcient productive system; Priority axis 2: Research, Technological Development and
Innovation for competitiveness; Priority
axis 3: ICT for private and public sectors

2.2. Centre for
creative and
innovative industries

Priority axis 2: Research, Technological
Development and Innovation for competitiveness; Priority axis 3: ICT for private and
public sectors

Priority axis 4: Strengthening the
regional and local business environment; Priority axis 4: Strengthening the regional and local business environment

Priori
grow
ciety
bour
bour

2.3. Cultural & Priority axis 5: Sustainable devetourist capital lopment and promotion of touriof Romania
sm

Priori
mark

2.4.
Service Priority Axis 1: Support to sustaina- Priority axis 2: Research, Technological Priority axis 1:TEN-T priority axes aiming at sustainable trancentre for the ble development of urban growth Development and Innovation for compe- sport system integrated with EU transport networks; Priority
region
poles
titiveness
axis 2: Modernization and development of the national
transport infrastructure outside the TEN-T priority ;Priority
axis 3: Modernization of transport sector aiming at higher
degree of environmental protection, human health and
passenger safety

Priori
servic

3.1. Urban de- Priority Axis 1: Support to sustaina- Priority axis 4: Increasing energy efﬁcienv e l o p m e n t : ble development of urban growth cy and security of supply, in the context of
Iasi;
a city poles
combating climate change
with breathing
space
3.2. Infrastruc- Priority Axis 1: Priority axis 2: Impro- Priority axis 4: Increasing energy efﬁcienture: Iasi will vement of regional and local tran- cy and security of supply, in the context of
have to be an sport infrastructure
combating climate change
easy accessible city

3.3. High level Priority Axis 1: Priority axis 3: Improsocial servi- vement of social infrastructure
ces
3.4. High level Priority Axis 1: Priority axis 3: Im- Priority axis 4: Increasing energy efﬁcienpublic servi- provement of social infrastructu- cy and security of supply, in the context of
ces
rePriority axis 4: Strengthening the combating climate change
regional and local business environment
4. Building a Priority axis 4: Strengthening the Priority axis 1: An innovative and eco-efﬁstrong organi- regional and local business envi- cient productive system; Priority axis 2: Rezation
ronment
search, Technological Development and
Innovation for competitiveness

Priority axis 1: Extension and modernization
of water and wastewater systems; Priority
axis 2: Development of integrated waste
management systems and rehabilitation
of historically contaminated sites
Priority axis 1:TEN-T priority axes aiming at sustainable transport system integrated with EU transport networks; Priority
axis 2: Modernization and development of the national
transport infrastructure outside the TEN-T priority ;Priority
axis 3: Modernization of transport sector aiming at higher
degree of environmental protection, human health and
passenger safety

Priori
servic
P6: P

Priority axis 1: Extension and modernization Priori
of water and wastewater systems; Priority servic
axis 2: Development of integrated waste P6: P
management systems and rehabilitation
of historically contaminated sites

Objective 3
SOP Human Resource Development

SOP Administrative Capaci- Objective 3 IVA ENPI (Cross bor- Objective 3 IVB SEE (Transnational coopera- Objective 3 IVC (Interregional
ty Development
der cooperation)
tion)
cooperation)
Priority axis 2; Capacity development to improve the
service performance of the
local administration

Priority axis 1 ; Education and training in support for
growth and development of knowledge based society; Priority axis 2: linking life long learning and labour market; Priority 3: Increasing adaptability of labour force and companies

P4 Development of transnational synergies
for sustainable growth areas

Priority axis 2; Capacity de- P1Economic & Social Develop- P1Facilitation of innovation & entrepreneur- Priority 1: Innovation and knowship, P3 Improvement of the accessibility; P3 ledge economy;
velopment to improve the ment
service performance of the
3.2. Develop strategies to tackle the “digital
local administration
devide”

Priority axis 2: Linking life long learning and labour
market

P1Economic & Social Develop- P4 4.3 Promote the use of cultural values for Enhancing the attractiveness of
ment
development
the territory in support of socioeconomic development and sustainable tourism by protecting
the cultural heritage and landscape

Priority axis 4; modernising the public employment
service

P1Economic & Social Development

ation
iority
waste
ation

Priority axis 2; Capacity de- P2
Environmental P4 Development of transnational synergies Environment and risk prevention
velopment to improve the challenges&Emergency prepa- for sustainable growth areas
service performance of the redness
local administration
P1 1.2 Cross-border initiatives in P3 Improvement of the accessibility
transport and energy

Priority axis 4; modernising the public employment Priority axis 2; Capacity deservice; P5: Promoting active employment measured; velopment to improve the
P6: Promoting social inclusion
service performance of the
local administration

ation Priority axis 4; modernising the public employment
iority service; P5: Promoting active employment measured;
waste P6: Promoting social inclusion
ation

P2 Protection & Improvement of the environment

P2 2.2 Water supply and waste
management

Priority axis 2; Capacity development to improve the
service performance of the
local administration

Environmental aspects; 6.

Environment and risk prevention

P4 4.1. Tackle crucial problems affecting metropolitan areas & regional systems of settlements

IAŞII – ORAŞ AL INSPIRAŢIEI

P1Economic & Social Develop- P4 Development of transnational synergies
ment
for sustainable growth areas; P1 1.3. Enhance the framework conditions & pave the
way for innovation
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TRUCURI PRACTICE PENTRU ACHIZITIA SI MANAGEMENTUL FONDURILOR UE
1. Decideti asupra strategiei regionale sau urbane si de identitate: Iaşii,
Oraş al Inspiraţiei, să ﬁe vândut prin implementarea de proiecte.

europene. Mijloace ﬁnanciare deja bugetate pot ﬁ ﬁlosite precum
co-ﬁnanţare
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2. Alegeti in mod constient programele si proiectele. Determinaţi 8. Urmăriţi programele operaţionale selectate – rămâne-ţi informaţi
temele de interes ale Iaşilor, pentru care dintre activităţile şi
asupra detaliilor/informaţiilor despre programme – detalii despre
proiectele dispunând de oportunităţi de ﬁnanţare europeană ar
aplicaţii, buget, termene limită, etc. Cele mai multe din programele
trebui să existe o abordare activă şi pentru care ar ﬁ mai potrivit
europene vor ﬁ aprobate in a doua jumătate a anului 2007. Cererile de
existe o abordare pasivă.
proiecte sunt aşteptate incepând cu septembrie 2007.
3. Sa ﬁti concentraţi si pro-activi in achizitia de fonduri europene. 9.
Acizitia de fonduri UE este un proces solicitant. Acest proces solicită
identiﬁcarea la timp a oportunităţilor de ﬁnanţare europeană şi
traducerea in mod pro-activ in acţiuni rapide5.
4. Lobby, reţele. Menţineţi relaţii bune cu autorităţile centrale şi cu
diferitele autorităţi de management/secretariate ale Programelor
Operaţionale. Aceasta in scopul de a monitoriza şi a asigura o
legătura stransă a obiectivelor şi pentru a optimiza oportunităţile
cu ﬁnanţare europeană.
Sugestii practice in dezvoltarea de proiect
5. Dezvoltaţi parteneriate: – inventariaţi parteneriate/reţele actuale
pentru a determina idei de proiecte/priorităţi. Inventariaţi actori
relevanţi la nivel regional – sectorul public şi privat sector care se
poate implica ca aplicant sau lider de proiect.
6. Determinaţi rolul adecvat al oraşului in ﬁecare tip de program
a. Principalul beneﬁciar – e.g. proiecte in Obiectivul 1
b. Rol coordonator – e.g. proiecte ENPI
c. Rol intermediar – e.g. alte UE fonduri, precum CIP sau FP 7
7.

Resurse disponibile pentru co-finanţare: nu intotdeauna este
solicitată extra ﬁnanţare pentru co-ﬁnanţarea proiectelor

In cazul in care aceasta expertiza lipseste in interiorul institutiei, organizatii externe pot asista in dezvoltarea proiectului si managementul acestuia. In cele mai
multe cazuri, aceste costuri sunt declarate eligibile odata ce proiectul este aprobat.

5
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O atenţie deosebită trebuie acordată sinergiilor. Programele cu
ﬁnanţare europeană sunt interconectate in multe privinţe, ele sunt
cel mai adesea complementare unul altuia. Proiectele care arată
un grad ridicat de interconectivitate cu alte programe sau care
prezintă o abordare trans-sectorală au prioritate.

gia de Dezvoltare Socio-Economica a orasului Iasi – “Orizont 2020”
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IAŞII – ANALIZĂ ŞI VIZIUNE URBANISTICĂ
PORTOFOLIUL DE PROIECTE
SITUAŢIA LA ZI
ANALIZA SWOT

SCARA INTERNAŢIONALĂ
Iasii in contextul Uniunii Europene – cel mai estic oras!

EU 2007

Iasi

2.

Pe harta Europei de sud-est se observă că oraşul Iaşi este
situat la extremitatea de est a Uniunii Europene. Este de
asemenea evident că oraşul nu este hotarul Europei continentale. Mai bine spus oraşul Iaşi este situat în mijlocul Europei, între Europa de est şi de vest.
Datorită acestei aşezări geograﬁce, poziţia oraşului poate
ﬁ caracterizată ca o poartă pentru Moldova şi Ucraina din
partea Uniunii Europene.

Europa pe timpul noptii
- o poarta estica a Uniunii Europene (conexiune cu Moldova si Ucraina)
- al doilea mare oras al Romaniei (comparat ca marime cu Bilbao, Nisa,
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Bologna, Plovdiv, Tel Aviv)

3.

SCARA NAŢIONALĂ

- localizat la granita, dar nu marginal!

Iasi

4.

Pentru a înţelege poziţia oraşului
Iaşi, trebuie luată în considerare istoria României. Începând cu anul
1564 şi timp de secole oraşul Iaşi
a fost capitala Moldovei. Cu ajutorul hărţilor aşezarea geograﬁcă
a oraşului din perioada dată
poate ﬁ uşor percepută. Inﬂuenţa
politică, precum şi anexările care
au avut loc au dus la observaţia
că oraşul este localizat la marginea ţării. Atunci oraşul Bucureşti
a devenit capitala României.

1600

1793

1878

1920

1942

1947-
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- veche capitala a Moldovei, a suferit multe transformari politice si inﬂuente

5.

ANALIZA: INFRASTRUCTURA LA SCARA NATIONALA
Coridoarele Pan Europene

Reteaua de cale ferata romaneasca

- drumurile existente cat si calea ferata sunt in stare nesatisfacatoare (precara)
- noua retea de autostrazi (in stadiu de proiectare) are trebui sa imbunatateasca conex-

iunile de transport (inter)national

Iasi

- perfectionarea aeroportului existent are trebui sa imbunatateasca accesibilitatea (ac-

tualmente zborurile internationale se efectueaza via Bucuresti, zboruri directe exista
numai spre Viena)

Iasi

6.

Chisinau

Infrastructura oraşului Iaşi este diversiﬁcată, aceasta ﬁind alcătuită din
drumuri, aeroport, reţea de şosele şi din drumurile naţionale 24 şi 28.
Infrastructura oraşului trebuie însă perfecţionată şi extinsă.
Aproximativ şapte trenuri circulă în ﬁecare zi dintre Iaşi şi Bucureşti. Timpul necesar pentru a parcurge cei 460 km este de 6,5 ore. De asemenea un tren internaţional circulă în ﬁecare zi spre Moldova.
Iaşul nu are şosele directe care ar face conexiuni cu oraşul Bucureşti sau
cu alte oraşe mari.
Un număr de companii internaţionale de transport oferă servicii zilnice
spre oraşele principale din Europa.

INFRASTRUCTURA LA SCARA NATIONALA – AEROPORTURI

Moldova
4,3 mln
Satu Mare
(120,000)
Baia Mare
(150,000)

Nord-Vest
2,7 mln

Orardea
(210,000)

Arad
(190,000)
Timisoara
(320,000)

Cluj-Napoca
(320,000)

Sibiu
(160,000)

Vest
1,9 mln

Craiova
(310,000)
aeroporturi nationale

Nord-Est
3,7 mln

Iasi
(350,000)

Bacau
(210,000)
Targu Mures
(150,000)

Central
2,5 mln
Sud
3,3 mln

Sud-Vest
2,3 mln

Chisinau
(650,000)

Suceava
(110,000)

Sud-Est
2,8 mln
Bucuresti
2,2 mln

2 aeroporturi
internationale

Regiunile de dezvoltare UE ale Romaniei
Constanta
(310,000)

(populatia pe regiune)
Populatia totala a Romaniei 22 milioane
distante
Iasi - Bucuresti

430 km

Iasi - Chisinau

130 km

Iasi - Bacau

130 km

Iasi - Suceava

145 km

aeroporturi internationale
aeroporturi internationale

sursa : www.wikipedia.org
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Aeroportul internaţional, situat în partea de nord-est a
oraşului este accesibil şi pentru avioanele mai mici. Se
efectuează zboruri zilnice la Bucureşti, Viena şi Timişoara.
Aeroportul nu are conexiune adecvată şi rapidă cu
oraşul.

7.

INFRASTRUCTURA LA SCARA REGIONALA
- doua drumuri principale traverseaza orasul (Drumul National 24 si Drumul National 28)
- trafﬁc de mare distanta traverseaza centrul orasului
- soseaua de centura poate redirectiona transportul de tranzit din centrul orasului si sa revigoreze orasul si dezvoltarea regionala
- reteaua de cale ferata traverseaza orasul
- transportul public este deﬁcitar
- exista o cerere sporita pentru locurile de parcare in interiorul orasului
principiul unei sosele de centura

8.

IMAGINE
Oraşul Iaşi este un oraş cu clădiri frumoase,
precum mănăstiri şi biserici, prima universitate
fondată din România, muzee, palate, teatre şi
parcuri. Dar în acelaşi timp puteţi găsi clădiri
cenuşii de beton construite în timpurile comuniste, care se găsesc peste tot în oraş şi uneori
se aﬂă în apropierea clădirilor frumoase.
Oraşul este de asemenea cunoscut pentru
festivalul de cântece şi dansuri populare, Simpozionul Naţional Mihai Eminescu.
În jurul oraşului se aﬂă dealuri frumoase cu vederi splendide chiar şi când te aﬂi în centrul
oraşului.
Există şi suprafeţe mari industriale, utilizate
parţial, care sunt uneori localizate aproape
de centrul oraşului şi de cartierele locuite ale
oraşului.
Dintr-un anumit punct de vedere, oraşul Iaşi
poate ﬁ numit oraş al contrastelor.

IAŞII ORAS AL INSPIRATIEI

- oras al stiintei, culturii, religiei, industriei, naturii si al capitalului uman

9.

CRESTEREA ISORICA A ORASULUI
secolul al XV-lea

secolul al XIX-lea

10.

secolul al XVII-lea

secolul al XX-lea (dupa razboi)

secolul al XVIII-lea

Structura urbană a oraşului Iaşi este puternic
inﬂuenţată de către circumstanţele naturale
şi geograﬁce. Oraşul este situat de-a lungul
râului Bahlui, este înconjurat de dealuri şi este
traversat de două drumuri naţionale. Până în
anul 1940 Iaşii s-au dezvoltat mai mult bazându-se pe trăsăturile sale geograﬁce precum
râul şi dealurile. Clădirile situate de-a lungul
râului au fost construite pe terenuri mai ridicate
pentru a preveni şi a evita inundaţiile. Oraşul
nu se extindea pe dealuri. După perioada
dată, principiile de construcţiile
bazate pe condiţiiele naturale nu au mai
fost urmate. Dezvoltarea de după război nu
a avut vreo legătură cu peisajele sau istoria
oraşului.
Ar ﬁ o viziune bună de a restabili legătura pe
care oraşul o avea cu poziţia sa geograﬁcă.

POPULATIA SI CRESTEREA SUPRAFETEI IASILOR
cresterea suprafetei orasului

cresterea populatiei

10000 ha
9527 ha

350000

300000

250000

6000 ha
200000

150000

4000 ha

3650 ha

100000

1986 ha

2000 ha
1446 ha
50000

559 ha

1992

1985

1977

1966

1948

1941

1930

1912

1906

1898

1894

1889

1884

1876

1859

1831

XVIII cent.

XVII cent.

XV cent.

41 ha
XV
cent.

110 ha

158 ha

XVI
cent.

XVII
cent.

XVIII
cent.

XIX
cent.

1944

1985

1993
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8000 ha

11.

SOSEAUA DE CENTURA
situatia actuala

soseaua de centura (in faza de proiectare)

traﬁcul de transit traverseaza orasul

fara traﬁc de transit in oras, un numar de alte
drumuri ca alternative

Proiectul privind şoseaua de centură va avea
o inﬂuenţă majoră pentru oraş. Utilizarea
acesteia cu scopul de a controla traﬁcul pe
şoseaua 28 şi 24 va acorda mai mult spaţiu şi o
atmosferă de trai mai plăcută.
De la şoseaua de centură trebuie să pornească
conexiuni spre oraş, în special spre aeroport,
noile zone industriale, zone de afaceri, parcuri
de logistică şi spaţiile de locuit.
Oraşul Iaşi va ﬁ un oraş uşor accesibil.

0-50 m
50-100 m
100-200 m
200-400 m
zona urbana existenta
zone nou construite

12.

STRUCTURA URBANA ACTUALA
Locaţia curentă a aeroportului trebuie luată în considerare. schema marilor zone din oras
Dacă locaţia aeroportului rămâne aceeaşi şi el va trebui să ﬁe
mărit, aceasta va avea o inﬂuenţă asupra oraşului. Care sunt
consecinţele precum zgomotul şi poluarea aerului produse de
către avioanele mai mari? Va ﬁ necesară crearea unei zone
în faţa şi după pista de aterizare cu limitări riguroase în ceea
ce priveşte activităţile de construcţie. Dacă noua pistă de atGRADINI
BOTANICE
erizare va ﬁ de 1,8 km în lungime, atunci zona de inﬂuenţă va
ﬁ aproximativ de 15 ori mai mare decât lungimea pistei, ceea
ce înseamnă 27 km din ambele părţi ale pistei.
Oare aeroportul trebuie să rămână în aceeaşi locaţie, sau
AUTOGARA
poate trebuie să ﬁe reconstruit şi rotit cu câteva grade sau
este mai bine de căutat o altă locaţie pentru aeroport, care
GARA
CENTRALA
acordă mai multe posibilităţi oraşului?
Deja se efectuează studii practice de extindere a aeroporSITATEA IULIUS MALL
tului în locaţia curentă. Aceste aspecte trebuie să ﬁe luate în
UNIVEIRC A
TEHN
considerare în planurile de viitor cu privire la aeroport.
GARA
CENTRALA

Univer
sitatea
DN 28
(E 58) INDU
STRIE

centrul orasului – un amestec
de stiluri

blocuri tipice de locuit – colosi
urbani

TEHNOPOLIS

AEROPORT

CENTRUL

INDUST

RIE

Zona industriala in apropierea
centrului istoric: potential de
(re)dezvoltare?

INDUS

Mall tip occidental, centru commercial si de petrecere a timpului
liber

TRIE

DN 28

DN 24
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INFRASTRUCTURA LA SCARA ORASULUI
- lipsa de orientare clara in interiorul orasului
- Calea ferata si soselele regionale traverseaza orasul
- transportul public este deﬁcitar
- exista o cerere sporita pentru locurile de parcare in interiorul orasului
- exista prea mult asfalt si spatii goale

În ceea ce priveşte transportul public, este esenţial de a dezvolta servicii de calitate înaltă, precum şi reabilitarea şi modernizarea reţelei de
tramvaie. Ar trebui să ﬁe posibil de călătorit în regiune fără a schimba
compania de autobuze sau tramvaie. Conexiuni rapide (feroviare)
către noile zone dezvoltate vor evita aglomerarea şoselelor, produsă
din cauza traﬁcului care se dezvoltă rapid în zonele de trai şi de lucru.
Este necesară o linie de transport public rapid de la aeroport la oraş.
Odată cu creşterea rapidă a mobilităţii din anii următori, necesitatea
locurilor de parcare de asemenea va creşte.
Există necesitatea de a rezolva această problemă sistematic. Pentru
cei ce locuiesc la bloc, această problemă este deja vizibilă, de ex. presiunea cedării spaţiilor verzi pentru ca în locul acestora să ﬁe construite
locurile de parcare.
Conceperea şi construcţia spaţiilor de parcare în oraş, precum şi transportul public reabilitat şi bine administrat şi reţeaua de străzi a oraşului,
sunt paşi esenţiali pentru a face oraşul mai uşor accesibil.
Dezvoltarea mobilităţii trebuie să ﬁe încorporată într-un Plan de Mobilitate, luând în considerare toate problemele legate de infrastructură şi
de mediul înconjurător.

14.

SCARA REGIONALA
scenario de crestere: DA

extinderile orasului completeaza soseaua de

zonele nou construite deﬁnite de un Mater

centura

Plan referindu-se la structura geograﬁca

- extindere necontrolata

- contruite in vai, pastrand dealurile
- privelisti deschise dinspre oras catre peisajul
exterior orasului
- pastrand caracterul zonei

- fara nici o legatura cu peisajul
- nu exista o structura deﬁnita

Dacă Iaşii doresc să rămână un loc plăcut de trai şi de
muncă, oraşul trebuie să evite supraîncărcarea cu construcţii
şi clădiri în zonele dintre oraş şi şoseaua de centură. Mediul
înconjurător al oraşului are nevoie de spaţii deschise verzi şi
de suprafeţe de trai, relaxare şi de petrecere a timpului liber.
Pentru a obţine rezultate, este esenţial de a dezvolta o politică
funciară adecvată.
Această politică poate ﬁ combinată cu achiziţionarea
strategică a unor terenuri de către primărie. Dreptul de prioritate în achiziţia terenurilor, precum şi legile anti-speculative
sunt arme puternice care pot ﬁ folosite pentru îndeplinirea
sarcinilor. Această politică trebuie neapărat pusă în aplicare.
Aceşti paşi trebuie efectuaţi cât mai rapid!
Este bine pentru imaginea oraşului că dealurile verzi ce
înconjoară oraşul sunt vizibile din centrul oraşului.

0-50 m
50-100 m
100-200 m
200-400 m
zona urbana existanta
zone nou construite

Este esenţial pentru dezvoltarea Iaşilor că în limitele oraşului şi
a şoselei de centură vor ﬁ create zone şi posibilităţi pentru recreare, sport şi alte facilităţi ecologice. Oraşul Iaşi este înconjurat de dealuri verzi unde locuitorilor le place să-şi petreacă
timpul liber. Rezervarea spaţiilor verzi pentru acest scop trebuie
să ocupe un loc important în planul de dezvoltare urbană.
Dealurile verzi trebuie să se inﬁltreze în oraş servind ca
plămâni, care acordă oraşului aer curat. Iaşii au nevoie de o
diversitate de zone şi spaţii şi aceste suprafeţe verzi dau identitate şi caracter imaginii unui oraş sustenabil.
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scenariu de crestere: NU
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POSIBILITATI STRUCTURALE
Zone

Retea

impartind orasul in arii tematice (identitati locale)

conectand locurile existente si noile dezvoltari intr-o continua “fabrica” urbana

Cea mai importantă problemă pentru oraşul
Iaşi este cea de a dezvolta o viziune de
lungă durată ce ar cuprinde locurile unde
se poate construi şi unde nu!
Această viziune trebuie să includă felul în care
toţi locuitorii oraşului vor putea să găsească
locuri de trai, de muncă şi de odihnă. Există
o cerere pentru aşezări industriale, zone ale
parcului de logistică, suprafeţe de locuit,
zone de afaceri pentru scopuri diferite, spaţii
pentru sport,etc.
Pot ﬁ create suprafeţe noi de construcţii
având în vedere structura geograﬁcă a
oraşului, în special văile şi râurile.
Speciﬁcarea vecinătăţilor şi împărţirea
oraşului în zone tematice ar duce la maximizarea varietăţii.

16.

- speciﬁca caracteristicile cartierelor

- proiecte speciﬁce (de revitalizare) la toate scarile

- maximizeaza diversitatea orasului

- spatiul public ca si element uniﬁcator

- nu limiteaza noile dezvoltari la o singura zona

- dand prioritate pietonilor si vietii de strada

- ofera spatiu initiativelor locale

- solutii pentru drumuri/parcari

- combinatii multifunctionale

- transport public/rute de biciclisti

Există posibilităţi suﬁciente pentru dezvoltarea unor zone din cadrul oraşului. Zonele cu
caracter speciﬁc îi pot da oraşului identitate:
un centru al oraşului fără traﬁc, clădiri cu
oﬁcii ce se aﬂă aproape de centrul oraşului,
malurile râului cu o identitate nouă, orientată
spre recreare şi odihnă.
Ar trebui să ﬁe cunoscut ﬁecărui locuitor al
oraşului şi ﬁecărui turist care vizitează Iaşii
unde se aﬂă cele mai bune terase, cinema,
magazine etc.
Centrul oraşului poate ﬁ dezvoltat ca o zonă

fără traﬁc, unde oamenii se pot plimba, face
cumpărături, distra, merge în baruri şi restaurante, privi ﬁlme, relaxa.

Centrul dezvoltarii urmeaza zona ﬁreasca a bazinului

Atragerea unuei cladiri cu accent puternic, cu o functiune

raului (actualmente in mare parte ocupata de indus-

(culturala) publica

trie)

- element nou structural, de identitate

- imagine la scara internationala/ un simbol al orasului

- apa va uni, in loc sa separe

- promovarea orasului (mediul de afaceri si turism)

- unind doua parti ale raului

- activitati alternative in centrul orasului

- dezvoltare la scara regionala

- impuls pentru alte dezvoltari in zona
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Pentru a facilita legătura dintre zonele oraşului,
zonele publice vor face parte dintr-o reţea, pietonii având prioritate.
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RAUL BAHLUI
- este poluat de catre industrie
- este ingust, dar apa poate depasi limitele acceptate (risc de inundatii)
- malul raului este spatios si verde
- creeaza o impartire a orasului
- nu reprezinta o atractie speciala a orasului
- exista o inﬂuenta a proiectului Zona mlastinoasa Costuleni asupra zonei exterioare orasului?

Bazinul raului Bahlui cu zona de risc

imagini din oras de-a lungul raului

lake Ciric

lake
Venetia

Ba
hlu
i

a
lin
co

Ni

18.

Bahlu
i

De-a lungul hotarelor verzi, oraşul Iaşi este
traversat de către râul Bahlui. Râul separă oraşul
în două: partea de nord şi cea de sud. Din când
în când râul cauzează probleme mari din cauza
inundaţiilor şi a zonelor de construcţie care produc pagube(daune).
În afara oraşului, spre est, trebuie întreprinse
măsuri pentru a regula râul care se varsa in
râul Prut.
Este bine de înţeles că râul Bahlui poate avea o
importanţă mai mare decât doar cea de separare a oraşului în partea de nord şi de sud.
Râul, precum şi hotarele oraşului, pot ﬁ transformate în locuri plăcute pentru plimbări sau
ciclism, dar de asemenea pentru recreare, sport
şi petrecerea timpului liber. Râul poate ﬁ dezvoltat într-un nou element de identitate pentru
întregul oraş.
Zonele nou create ar putea servi ca legături
dintre cele două părţi separate ale oraşului.
Un exemplu de creare a acestei legături ar ﬁ
realizarea unei plaje în oraş. Atunci o parte din
malurile râului vor ﬁ transformate în nisip, unde
oamenii vor putea juca volei de plajă, unde sunt
baruri şi restaurante, şi poţi să te bronzezi când e
însorit afară. Un alt exemplu ar ﬁ transformarea
unei părţi a malului râului într-un parc mic de
vară, cu pistă pentru alergat de-a lungul râului.

1) ORAS DURABIL
Verde, ecologic, atractiv, sănătos, in schimbare, interesant…
- creşterea in interiorul limitelor oraşului, in loc de suburbii
- redescoperirea locaţiilor existente
- soluţii mixte de folosinţă
- stimularea transportului public şi folosirea bicicletelor
- reţea de spaţiu public pietonal (in favoarea pietonilor)
- industrii curate

3) ORAS AL INDUSTRIILOR CUNOASTERII
Stimularea locatiilor de business prin
- infrastructura de fibra optica
- locatii de business
- targuri pentru produsele ICT
- conferinte ICT
- proiect oras virtual
- oraş universitar

2) CREATIVE CITY - Oras creativ
Oraş creativ, industriile culturale şi educaţionale sunt parte integranta din revitalizarea urbana
- imagine nouă
- impuls de dezvoltare
- activităţi continue
- dezvoltări economice simultane

4) ORAS AL CULTURII SI TURISMULUI
provocarea turistului de a-si prelungi sederea in Iasi
- promovare turistica
- festivaluri
- atractii turistice, inclusiv statiuni de odihna
- zone pentru destindere si amuzament
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CONCEPTE TEMATICE
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SFATURI
Este evident că oraşul Iaşi are calităţile necesare pentru a ﬁ considerat un oraş plăcut
pentru trai şi muncă. Iaşii pot ﬁ mândri de
moştenirea sa culturală, universităţile sale,
situaţia pe piata muncii, aşezarea geograﬁcă,
în special cu râul şi dealurile sale şi cu multe
alte calităţi.
Este de asemenea evident că oraşul are
nevoie de o viziune de lungă durată care ar
include în sine toate aceste calităţi.
Există un mare risc că activităţile şi dezvoltarea
din viitorul apropiat pot afecta sau chiar elimina una sau mai multe din aspectele plăcute
ale oraşului. Există de asemenea riscul ca unul
din aceste aspecte va deveni prea dominant.

20.

Din aceste motive dezvoltarea unei viziuni
echilibrate şi coerente, de lungă durată,
precum şi a planiﬁcării pentru viitor este
importantă pentru oraş. Cu această planiﬁcare de lungă durată, care poate lua forma
unui plan de dezvoltare urbană sau a unui
Master Plan (Plan conducător), funcţiile programatice şi spaţiale trebuie să ﬁe descrise sistematic şi priorităţile trebuie să ﬁe setate.
După implementarea unui asemenea plan, ﬁecare element al acestui plan poate ﬁ îndeplinit
în limitele posibilităţilor planului.
În ceea ce priveşte administraţia oraşului, executarea şi implementarea tuturor proiectelor
poate ﬁ efectuată de către echipe de proi-

ecte, care ar lucra sub supravegherea unui
lider de proiect. Liderul de proiect trebuie
să coordoneze şi să conducă în toate ariile
proiectului şi să aibă acces direct la consilierii
locali. Toţi consilierii locali au responsabilitate
integrală de a-i îndruma pe cei ce lucrează la
proiecte. Astfel este garantat caracterul integral al programului. Un supraveghetor extern
poate ajuta conducerea oraşului în controlul
calităţii executării proiectelor.
Datorită unei politici funciare riguroase, precum şi aplicării tuturor deciziilor, dezvoltarea oraşului nu va ﬁ rezultatul unor iniţiative
întâmplătoare şi neprevăzute, ci se va aﬂa în
echilibru!
Şi aceasta e exact ceea ce oraşul Iaşi merită.
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ORIZONT 2020 – Portofoliul de proiecte
Versiunea 2.0.
Data: 30 August 2007
Introducere
În documentul acesta se prezintă portofoliul proiectelor de
dezvoltare care însoţeşte strategia “ORIZONT – 2020”. Portofoliul se
compune din 10 proiecte dezvoltate la nivelul unor planuri de
afaceri şi alte 20 de propuneri de proiecte, care au fost elaborate în
concordanţă cu ansamblul strategiei de dezvoltare a municipiului
Iaşi. Atât propunerile, cât şi planurile de afaceri, constituie rezultatul
principal al unui proces de selecţie. Pentru această selecţie,
celelalte documente de bază - precum analiza SWOT, situaţia la zi,
analiza / viziunea urbanistică şi planul strategic de dezvoltare – au
format cadrul de evaluare şi decizie.
Ideile de proiecte au fost pregătite sub forma unor fişe de proiect şi
au fost supuse unei largi dezbateri publice, organizate de Primăria
Municipiului Iaşi. Selecţia efectivă a propunerilor de proiecte şi a
planurilor de afaceri a fost inspirată de opiniile experţilor (experţi ai
oraşului şi experţi ai consorţiului), de concluziile unei ultime consultări
publice (prin Internet) şi de liniile directoare ale strategiei de
dezvoltare, elaborate acum pentru oraşul Iaşi.
De asemenea, pentru creşterea şanselor ca asemenea proiecte să
fie finanţate de către Uniunea Europeană, este evident că
propunerile au fost astfel selectate pentru a fi conforme cu condiţiile
şi obiectivele definite prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă şi
cu Planul Naţional de Dezvoltare. Aceste ultime două acte
normative au fost aprobate de către Uniunea Europeană şi îşi află
originile în mănunchiul recent de documente care definesc politica
Europei unite, în particular strategia de la Lisabona şi Agenda de la
Göteborg. Obiectivul cheie al Strategiei de la Lisabona este de a
face ca economia Uniunii Europene să devină cea mai competitivă
şi mai dinamică din lume economie bazată pe cunoştinţe, cu o

creştere sustenabilă în stare să genereze slujbe cât mai multe şi mai
bune şi o mai mare coeziune socială. În anul 2005 strategia de la
Lisabona a fost revizuită, fiind accentuate următoarele reformecheie, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi al statelor-membre:
- întărirea competiţiei şi adâncirea reformării cadrului de
reglementare, la nivel local şi naţional (o mai bună
guvernare)
- creşterea spiritului antreprenorial şi al inovării
- obţinerea unei mai mari liberalizări a comerţului
- promovarea unei mai ample şi mai bune implicări a forţei de
muncă şi dezvoltarea aptitudinilor
- împlinirea unei dezvoltări sustenabile.
Prezentul portofoliu expune astfel potenţiale proiecte ce ar putea fi
încorporate ca parte a strategiei de dezvoltare, în acord cu
principiile europene de dezvoltare. Care dintre proiecte vor fi
eventual implementate va depinde de decizii care, în parte, se vor
lua după terminarea proiectului „ORIZONT 2020”. Din acest punct
de vedere, este de asemenea important să privim prezentul
document ca ghid pentru atingerea unui anume scop. Propunerile
de proiecte sunt paşi posibili spre atingerea acelui scop. Mai exact,
prezentul portofoliu descrie primii paşi posibili spre următoarea
dezvoltare economică a oraşului.
Totuşi, spre Roma duc mai multe căi. Nu înseamnă deci că pentru a
asigura dezvoltarea municipiului în acord cu documentele de
politică generală ale Uniunii Europene ar trebui necesarmente să se
implementeze toate aceste idei de proiecte. Evoluţii viitoare din
interiorul sau din exteriorul oraşului ar putea face ca unele dintre
aceste idei sau propuneri de proiect să fie date la o parte sau să fie
depăşite de evenimente. Discuţiile şi interacţiunea dintre toţi
partenerii semnificativi (sector public, sector privat şi organizaţii ale
cunoaşterii) care pot conduce la concluzia că una dintre sugestiile
de proiect n-ar mai fi necesară vor reprezenta cadrul pentru
elaborarea unui proiect mai potrivit. Acesta chiar este scopul
prezentului portofoliu. Portofoliul proiectelor de dezvoltare constituie
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de fapt un element dinamic în cadrele strategiei de dezvoltare a
muncipiului Iaşi, dezvoltare care nu se opreşte niciodată.

•
•

să fie perfect compatibile cu sinteza dezvoltării
preferabil, să răspundă la toate criteriile de mai sus.

1. Portofoliul proiectelor eligibile pentru finanţări de către UE în
perioada 2007 – 2013, elaborat de Primăria Municipiului Iaşi
2. Agenda Locală 21
3. Consultarea populaţiei (pe mai multe căi) realizată în
perioada Aprilie – Iulie 2007
4. Opiniile experţilor

Un alt aspect important în alegerea de „business cases” a fost de
asemenea considerentul ca portofoliul, în întregul său, să reprezinte
o gamă diversă şi totodată echilibrată de proiecte, pentru a
acoperi cele câteva teme diferite ale dezvoltării. Portofoliul selectat
conţine astfel un plan de afaceri la tema generală, cinci planuri de
afaceri la temele dezvoltării economice, patru planuri de afaceri la
temele care privesc condiţiile şi un alt asemenea plan la tema
organizaţională. Selecţia a fost cu atât mai complicată cu cât am
acoperit principalii piloni ai dezvoltării: economic, social, urbanistic,
infrastructural şi de mediu. În particular aspectele de mediu sunt
tratate mai ales în cadrul propunerilor de proiecte şi în planurile de
afaceri cu aspecte importante de mediu.

Propunerile noastre de proiecte şi cazurile alese pentru elaborarea
planurilor de afaceri au fost alese pe baza unor criterii de apreciere,
expuse în continuare.

Propunerile de proiecte (cu specificarea celor alese pentru
extinderea în planuri de afaceri) şi ideile de proiecte de la care s-a
plecat sunt arătate în tabelele ce urmează.

Metodologia
Lista generală cu idei de proiecte a fost inspirată din mai multe
surse, din care ne-am ales apoi propunerile. Unele dintre aceste idei
erau mai clar elaborate, altele erau expuse extrem de sumar.
Sursele prinicpale au fost:

Propunerile de proiecte ar trebui:
•
•
•
•
•

să fie compatibile cu sinteza dezvoltării şi strategia
elaborată
să consolideze punctele tari ale oraşului
să diminueze punctele slabe ale oraşului
să se adreseze unui grup-ţintă substanţial
să aibă o valoare estimată de peste 100.000 euro.

Selecţia de „business cases” din lista propunerilor de proiecte s-a
făcut în aşa fel încât planurile afaceri rezultate să îndeplinească
condiţiile de mai jos.
•
•

să fie realizabile din punct de vedere financiar, preferabil
prin Fondurile Structurale alocate obiectivelor 1 şi respectiv 3
să fie implementate pe termen scurt sau mediu, preferabil în
actuala perioadă de finanţare europeană
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Privire de ansamblu asupra propunerilor de proiecte selectate
Nr.
1

Theme
1.

Business Case
2.1.

2.4.

Orizont 2020. O singură image centrală
Transformarea numelui oraşului Iaşi într-un
brand

Iaşul va avea o industrie şi servicii bazate pe cunoştinţe
de TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor)

2

Business Case

Internet şi E-business: proiect pentru
educaţia antreprenorială de masă a
ieşenilor

3

Business Case

Extinderea
accesului
ieşenilor
infrastructura de bandă largă

4

Spaţii moderne pentru activităţi ICT
(tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei) în
centrul comercial al Iaşilor
2.2.

9

Business Case
3.1.

13

Planul de mişcare în oraş (City Mobility Plan)
Business Case
3.2.

14

Incubator pentru industria ne-convenţională
a alimentelor

16

Iaşul, bine cunoscut drept capitala culturală şi turistică a
României

17
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Project Business Case Iaşi

cu un brand puternic vor vinde produsele şi serviciile lor mai uşor şi
vor atrage mai mulţi oameni şi mai multe investiţii.

PN 01

Prin urmare, un branding (promovare) adecvat al oraşului Iaşi va fi
crucial pentru implementarea reuşită a strategiei acestuia şi pentru
garantarea unei dezvoltări economice şi sociale prospere pentru
locuitorii săi.

1. Titlu proiect
Branding-ul oraşului Iaşi
2. Măsuri strategice
Orizont 2020 O imagine unică, centrală a oraşului Iaşi (1)
3. Project leader (Conducător de proiect)
Primăria Iaşi
4. Argumentare şi Parteneri de Proiect
a. argumentare (expunere raţională)
Toate deciziile noastre, incluzând decizia unui oraş de a-şi procura
produsele sau serviciile sale, de a face afaceri într-un loc anumit
sau de a relocaliza o companie, sunt într-o oarecare măsură
raţionale şi într-o oarecare măsură emoţionale. Nici o activitate
umană nu face excepţie de la această regulă şi imaginile marcă
(de brand) ale oraşelor stau la baza părţii emoţionale a oricărei
decizii legate de aceste oraşe, care la rândul său afectează şi
determină partea raţională. Dacă lumea asociază oraşul Milan cu
cuvântul „stil”, iar oraşul Barcelona este asociat cu „cultură”, este
evident că brandurile acestor oraşe sunt legate de istoria şi
funcţionarea acestor oraşe. În cadrul lumii globalizate de astăzi,
fiecare localitate trebuie să concureze cu alte localităţi pentru
cota sa pe piaţa consumatorilor, turiştilor, afacerilor, investiţiilor,
capitalurilor şi a atenţiei în sursele de informare media. Oraşele au
devenit centrale de forţă în economie şi sunt din ce în ce mai mult în
focarul competiţiei internaţionale pentru faimă, talent şi capital.
Modul în care oraşul reuşeşte să-şi creeze o marca(un brand) clarã
şi să o comunice va fi decisiv pentru prosperitatea lui economicã.
Într-o lume globalã, localităţile sunt asemenea companiilor: oraşele

Este important de a nota faptul că o operaţiune de promovare a
brandului oraşului este mai mult decât o simpla strategie de
comunicare, distribuind sigle drăguţe şi sloganuri mucalite. Brandingul înseamnă mult mai mult. Branding-ul este un proces strategic de
dezvoltare pentru un oraş a unei viziuni pe termen lung care este
semnificativă şi fascinantă pentru audienţele-cheie pe care oraşul
doreşte să le atragă. În acest mod, acest proces de branding este
îndeaproape legat de definiţia strategiei generale a oraşului Iaşi.
Brand-ul unui oraş reflectă ADN-ul autentic al oraşului şi indică prin
ce se face o localitate diferită de celelalte.
Pentru a defini şi pentru a promova marca care este legată de
oraşul Iaşi şi care va fi recunoscută de către cetăţenii lui(
identificare), investitorii si vizitatorii lui, este important să se implice o
gama largă de actori din cadrul oraşului. Marca (brand-ul) trebuie
să fie promovată de către toate forţele însufleţite, active ale
oraşului la tot felul de evenimente şi în diverse locuri. Alegerea
mărcii va fi rezultatul unui consens.
b. parteneri de proiect
Pentru a identifica o marcă univocă şi atrăgătoare, este important
sa fie interesaţi şi implicaţi partenerii potriviţi, ce posedă o bună
percepere a procesului şi a obiectivelor de dezvoltare a unei
strategii de marcă. În cadrul grupului-nucleu, actorii respectivi vor fi
in mod activ implicaţi :
−

Forţe economice: Camera de comerţ, biroul de turism al
oraşului, liderii în afaceri, consiliul pentru dezvoltarea
economică.
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−
−
−
−

Forţe administrative: conducerea oraşului, consiliile judeţene.
Forţe politice: membrii consiliului municipal.
Forţe ale cunoaşterii: universităţile, studenţii.
Forţe ale comunicării: surse de informare media locale şi
regionale.
Forţe sociale: ONG-uri, locuitorii, conducători civici.
Forţe culturale: instituţiile de cultură şi patrimoniu cultural.

−
−

5. Descrierea proiectului
A. Scop
Pentru a obţine o identitate univocă şi recunoscută pe plan
internaţional, este important ca oraşul Iaşi să-şi dezvolte marca lui
proprie. O marca poate fi percepută drept una dintre bazele
oraşului care face ca oraşul să fie dorit ca amplasarea de afaceri,
ca destinaţie pentru vizitatori sau ca o casă pentru locuitorii
acestuia. Aceasta marcă trebuie să fie clară, unică, fascinantă şi
durabilă pe termen lung facilitând identificarea oraşului Iaşi intr-o
junglă de centre urbane din toată Europa. Impactul acestei mărci
se va oglindi în dezvoltarea socială, economică şi turistică din cadrul
oraşului şi va inspira toate acţiunile viitoare care vor avea loc în
cadrul oraşului, atât pe plan privat cât şi public. De aceea acest
proiect este de interes şi de importanţă generală. Motivul cel mai
important pentru ca un oraş să-şi dezvolte o strategie de marcă este
stimularea creşterii economice. O marcă puternică poate să
schimbe percepţia unei localităţi ce ar putea suferi de o imagine
pură. Ea poate să creeze o viziune comună pentru viitorul
comunităţii şi poate să facă localitatea mai atrăgătoare.
B. Obiective
Pentru a stabili o marcă generală care corespunde strategiei
oraşului, este necesară realizarea următoarelor obiective:
-

obiectiv de cercetare: definirea rezultatelor care trebuie să
se obţină din dezvoltarea şi lansarea unei strategii de marcă
pentru oraşul Iaşi: este important să se cunoască dacă

-

branding-ul tinde să atragă mai mulţi vizitatori în oraş sau să
schimbe percepţia curentă a oraşului, sau daca alte
rezultate sunt necesare. Importanţa benchmarking-ului
(compararea performanţelor) cu alte oraşe de mărime
medie din Europa.
obiectiv de cercetare : identificarea şi analiza audienţei
ţintă a operaţiunilor de promovare; audienţele trebuie
minimizate ca număr şi prioritare pe baza importanţei lor
asupra efectului aşteptat în urma operaţiunilor de
promovare.

-

obiectiv de cercetare: analiza imaginii / brand-ului existent
al oraşului (intern şi extern). Pentru a fi in stare să se creeze o
marcă, este important de a cunoaşte ce sentimente au
locuitorii, turiştii şi străinii, în legătură cu oraşul;

-

analiza surselor media: care este imaginea Iaşilor în presa
locală, regională, naţională şi internaţională ;

-

obiectiv de identificare: pentru a institui o marcă durabilă a
oraşului este necesară identificarea acelor realizări care
poziţionează oraşul pe harta internaţională şi îl fac interesant
şi atrăgător;

-

obiectiv de cercetare: o atenţie specială poate fi acordată
identificării poziţiei logistice actuale şi de viitor a oraşului Iaşi,
în mod special în funcţie de dezvoltarea Căii de Est la Vest(
Odessa-Budapesta)

-

forumul de discuţie Iaşi: pe baza strategiei oraşului şi a
realizărilor identificate, va fi important de a identifica un
număr limitat de mărci care pot fi testate in forumurile de
discuţie mai vaste; acelaşi exerciţiu trebuie să fie înfăptuit cu
turiştii şi străinii;

-

obiectiv de selecţie: pe baza rezultatului strategiei, a
activelor şi platformelor de discuţie, poziţionarea mărcii
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produsului oraş şi selectarea finală a mărcii generale a Iaşilor
trebuie îndeplinită; poziţionare şi marca trebuie să fie
credibile, fascinante şi durabile.
-

obiectiv de valorificare : pentru a organiza comunicarea cu
grupurile ţinta într-un mod eficient, este important de a
indica influenţa poziţionării alese a oraşului şi a mărcii
acestuia asupra acestor audienţe; aceasta înseamnă că
mesajele-cheie trebuie să fie selectate, precum şi o
povestire aferentă, pentru a influenţa percepţiile lor şi pentru
a promova marca aleasă si poziţionarea oraşului.

-

obiectiv de management : pentru a fi in măsura de a
monitoriza procesul şi de a implica toti partenerii semnificativi
la momentul potrivit, este evidentă necesitatea organizării
unei echipe manageriale inter-disciplinare. Sarcinile
principale vor fi coordonarea tuturor paşilor aferenţi
procesului de dezvoltare strategiei de promovare a Iaşilor şi
monitorizarea rezultatelor acestui proces.

-

plan de implementare : la fel ca şi strategia, va fi important
ca acea marcă a oraşului care se va alege să fie pusă în
aplicare în toate iniţiativele pe care oraşul şi locuitorii le vor
întreprinde. Un plan de acţiuni clar trebuie întocmit pentru a
garanta folosirea mărcii generale. Bugetele necesare
trebuie găsite. Un organ de executare practică trebuie să fie
stabilit. ( e. g. Centrul de Promovare Iaşi )

-

organizarea comitetului de marcă Iaşi : procesul de
introducere a unei mărci generale a oraşului trebuie evaluat
in mod curent şi de asemenea efectele mărcii alese trebuie
măsurate regulat. Sarcina CPI (Centrul de Promovare Iaşi )
este de a monitoriza introducerea şi folosirea acestei mărci
de oraş.

C. Input

Pentru a fi posibilă executarea acestui proces, vor fi necesare
câteva elemente pentru a organiza acest proces, spre exemplu:
- strategia de dezvoltare a oraşului
- politica surselor de informare media
- capacitatea de cercetare
- o echipă de proiect puternică, capabilă să supravegheze întregul
proces de selecţie într-o manieră obiectivă şi inegrată.
D. Rezultate
Prin executarea acestui proiect, următoarele rezultate pot fi
obţinute:
- o marcă univocă şi transparenta pentru oraş, adecvată
strategiei
- recunoaştere îmbunătăţită (pe plan intern si extern )
- acţiuni corelate dintre sectorul public si privat
- creşterea forţei de atracţie a oraşului
- înfiinţarea unei agenţii de promovare profesioniste, luând in
considerare controlul utilizării brand-ului uniform
6. Contribuţia la strategia generală a oraşului
Strategia generală tinde să definească o viziune clară a viitorului
oraşului. Unul dintre elementele cheie în cadrul acestei strategii este
de a avea o marcă elocventă care convinge locuitorii şi vizitatorii
de calitatea şi însuşirile oraşului lor.
7. Buget
* Luând în considerare diversele elemente din cadrul procesului, si
considerând caracterul permanent al operaţiunii, pentru a valorifica
branding-ul Iaşilor, un buget de
1.000.000 euro poate fi prevăzut pentru următorii 4 ani, din care:
- costuri de cercetare : 250.000 euro
- costuri de management : 150.000 euro
- costuri de investiţie : 100.000 euro
- costuri de comunicare : 500.000 euro; principalele costuri se
aplică costurilor pentru promovarea integrată în sursele
media la nivel regional, naţional şi internaţional.
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* oportunităţi financiare :
- D1: îmbunătăţirea competitivităţii economice
- D1: dezvoltarea capitalului uman
- D1: programul operaţional regional
- D3: benchmarking internaţional între oraşele de mărime
medie
- D3: dezvoltarea unei poziţionări şi a unei mărci atractive a
oraşului
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Project Business Case Iaşi
PN 02
1 Titlu proiect
Proiect de educare in masă in domeniul Internetului si afacerilor
electronice (E-business) pentru antreprenori
2. Măsuri strategice
Orizont 2020 ; Iaşi in calitate de centru pentru industria cunoaşterii
condusă de TIC (ICT) şi a serviciilor aferente acestei industrii
3. Project leader (Conducător de proiect)
CESIS: Centrul European pentru Securitatea Informatiei si Sistemelor
4. Argumentare şi Parteneri de Proiect
a. argumentare (expunere raţională)
În noua economie globală, unde competitivitatea urmează să fie
consolidată pe diferite nivele, întreprinderile române, instituţiile
sociale şi administraţiile publice înfruntã provocări majore. Creşterea
productivităţii este un factor decisiv pentru o dezvoltare prosperă
de piaţă în România şi Europa şi influenţa TIC (Tehnologii
Informaţionale şi de Comunicare) în acest proces este un factor
bine cunoscut. Utilizarea TIC stimulează creşterea intensivã şi
extensivă a producţiei de mărfuri şi servicii.
În ceea ce priveşte creşterea extensivă, TIC furnizează companiilor
din România oportunitatea de a accesa noi pieţe regionale şi
globale şi de a promova mărfurile şi serviciile lor pe cale electronică.
În pofida faptului că România a înregistrat un progres considerabil în
acest domeniu, pătrunderea TIC este încă foarte redusă în
România, datorită dezvoltării insuficiente a infrastructurii,
determinată de rata joasă a investiţiilor totale şi puterii de
cumpărare scăzute a populaţiei. În plus, există doar un număr
foarte mic de aplicaţii TIC, atât pentru întreprinderi cât şi pentru
cetăţeni. De exemplu, nivelul comerţului electronic din România
este cu mult mai jos decât nivelul general în EU25. Pentru a menţine

creşterea economicã şi competitivitatea în România, ar trebui
intentate acţiuni speciale în domeniul dezvoltării de E-learning
(studiu electronic), e-government ( guvern electronic ) şi e-health
(medicină electronică). Aceste acţiuni, îmbunătăţind interacţiunile
dintre diferiţii actori economici şi sociali, vor contribui la crearea unei
atmosfere pozitive pentru introducerea de servicii şi produse noi.
Având în vedere această situaţie în întreaga societate română şi
luând in considerare opţiunea strategicã a Iaşilor de a deveni un
centru pentru industriile şi serviciile TIC, va fi de o importanţă majoră
familiarizarea majorităţii covârşitoare a populaţiei cu oportunităţile
folosirii tehnologiilor TIC în viaţa lor zilnicã şi în activităţile de afaceri.
b. parteneri de proiect
Pentru a dezvolta generalizarea afacerilor electronice şi iniţierea
antreprenorilor şi colaboratorilor lor în lumea Internetului, va fi
necesară mobilizarea unei mulţimi de forţe pentru realizarea acestor
obiective pe scară largă în incinta oraşului :
- Forţe economice antrenate: cameră de comerţ, uniuni
meşteşugăreşti, organizaţii profesionale
- forţe administrative: conducerea oraşului
- furnizorii de servicii TIC (hardware şi software)
- forţe pedagogice: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
centre de pregătire profesională pentru IMM-uri şi centre de
re-calificare
- forţe sociale: ONG-uri, sectorul de îngrijire a sănătăţii,
locuitorii.
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Pentru a dezvolta oraşul Iaşi ca baza pentru industria şi serviciile TIC
este crucială crearea unei ample platforme sociale şi economice
pe care industriile şi serviciile în cauza să poată fi dezvoltate. În
consecinţã, este important să crească capacitatea cetăţenilor
oraşului în general şi a antreprenorilor în special de a înţelege
oportunităţille care pot apare pentru dezvoltarea afacerilor lor, prin
integrarea Internetului şi a serviciilor electronice specializate. Pentru
a-şi da seama de aceste oportunităţi, cetăţenii, întreprinzătorii şi
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specialiştii individuali au nevoie de dezvoltarea abilităţilor necesare
şi de integrarea acestora în munca lor zilnicã. Acest lucru va fi
efectuat de un proiect major de educaţie în domeniul afacerilor
electronice (E-business).
În fucţie de cererea din partea cetăţenilor şi a întreprinzătorilor,
training-urile ar putea fi dezvoltate în domenii precum:
• Afaceri electronice (E Business)
• Guvernare electronică (E Government)
• Comerţ electronic (E Commerce)
• Medicină electronică (E Health)
• Etc.
În acest mod se va urma o abordare de piaţă şi se vor concepe si
organiza pachete de training (pregătire) pentru antreprenori
(producători şi vânzători ) şi pentru cetăţeni (clienţi). Ambiţia
proiectului este de a pregăti circa 100 000 de cetăţeni şi alţi 2500
antreprenori. Aceasta va contribui la orientarea spre cerere pe
viitoarea piaţă electronică. Proiectul tinde să reducă „prăpastia”
digitală care afectează întreprinderile şi cetăţenii oraşului Iaşi şi să
consolideze grupurile ţintă în cauză astfel încât oraşul să poată
deveni centru de excelenţă în Nordul României şi o forţă
propulsoare a tehnologiilor TIC pe întreaga piaţă românească a
produselor şi serviciilor aferente acestui domeniu.
B. Obiective
Pentru a se putea organiza această campanie de familiarizare şi
acest proiect de educaţie în masă, legat de Internet şi afaceri
electronice, va fi necesară îndeplinirea următoarelor obiective :
- obiectiv de cercetare : analiza afacerilor electronice existente în
cadrul oraşului şi a regiunii Iaşi (inclusiv indicarea venitului anual
obţinut şi a structurii de repartizare pe sectoare de produs), precum
şi utilizarea totală a Internetului în oraş în scopuri economice; analiza
conţinutului serviciilor livrate şi a atractivităţii lor pentru cetăţenii şi
antreprenorii din oraş.
- obiectiv de cercetare: analiza industriei existente de hardware şi
software, inclusiv analiza infrastructurii existente în domeniul TIC

- obiectiv de cercetare: analiza familiarizării comunităţii de
afaceri cu mediul Internet şi identificarea abilităţilor disponibile în
aceastã comunitate; analiza familiarizării cetăţenilor cu folosirea de
tehnologiilor şi produselor TIC.
- obiectiv de cercetare: analiza procedurilor de securitate existente
necesare pentru dezvoltarea serviciilor si produselor.
- obiectiv de cercetare : analiza costului accesibilităţii serviciilor
electronice şi a produselor şi serviciilor pe baza TIC; evaluarea
acestui cost în funcţie de calitatea livratã şi în comparaţie cu
serviciile existente în domeniile corespunzătoare; identificarea valorii
adăugate de către serviciile electronice livrate.
- obiectiv pedagogic: pentru a se putea organiza campania în
masă asupra familiazării şi educaţiei în domeniul TIC este importantă
conceperea pachetelor necesare aferente nevoilor respective ale
antreprenorilor şi specialiştilor; clasificarea nevoilor trebuie făcută
pentru a fi în stare să se dezvolte câteva pachete de training
ajustate corespunzător; activităţi de bench-marking pot fi iniţiate cu
regiunea Eindhoven şi oraşul Kortrijk, unde autorităţile locale au
preluat iniţiativa de demarare a unor acţiuni similare, concentrînduse pe includerea socială şi accesibilitatea populaţiei în vârstă la
mediul TIC.
- obiectiv antreprenorial: grupul ţintă al campaniei îl formează
antreprenorii; acestia au nevoi specifice în legătură cu afacerea lor;
unii vor folosi uneltele TIC într-un mod pasiv, unii dintre ei le vor folosi
într-un mod activ. S-a demonstrat în trecut că o abordare pur
pedagogică va pierde toate efectele pentru a stimula folosirea de
servicii legate de TIC de către IMM-uri şi specialişti; participarea
activă a forţelor economice precum şi a institutelor specializate de
training pentru IMM-uri va fi esenţială;
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- plan de implementare : pentru a efectua această campanie de
conştientizare şi instruire pentru antreprenori, va fi necesară crearea
unei vederi clare de ansamblu a paşilor ce urmează să fie urmaţi
pentru implementare şi organizarea activităţilor de training
necesare in localităţile acceptate în proiect;
- managementul proiectului: considerând participarea şi poziţia
partenerilor cheie în oraş, va fi importantă crearea unei echipe
puternice de management al proiectului pentru a coordona
executarea acţiunilor precum şi a organiza continuarea acestui
proiect. Echipa managerială a proiectului va monitoriza de
asemenea şi rezultatele campaniei şi va identifica un set de
indicatori. Echipa managerială a proiectului va fi multi-sectorială,
luând în considerare importanţa dezvoltării locale şi a subprodusului
antreprenorial.
- obiectiv de comunicare: pentru a se putea accesa masa
antreprenorilor se vor organiza structurile de comunicare necesare
pentru a atinge grupurile ţintã. De asemenea efectul proiectului
trebuie sã fie acoperit, în conformitate cu marca Iaşi care va fi
dezvoltată.
C. Input
Pentru a putea livra produsele avute în vedere sunt necesare
următoarele elemente :
- strategia de dezvoltare a oraşului Iaşi;
- expertiza în TIC pentru antreprenori;
- plan de afaceri si comunicare;
- expertiză pedagogică referitor la TIC;
- expertiză referitoare la training si dezvoltare in afaceri;
- instituţii de training pentru IMM-uri;
- echipa proiectului.
D. Rezultate
În urma executării acestui proiect următoare rezultate pot fi obţinute
:

- îmbunătăţirea familiarizării cu TIC a cetăţenilor şi introducerea a
100 000 de cetăţeni în iniţierea produselor şi serviciilor TIC precum şi
îmbunătăţirea accesului acestora către aceste resurse
- familiarizarea apreciabilă cu tehnologiile TIC si pachete de training
pentru cel puţin 2500 antreprenori şi specialişti
- introducerea şi utilizarea îmbunătăţită şi efectivă a serviciilor TIC;
- dezvoltarea unor noi afaceri electronice;
- pregătirea în masă a unei mari părţi a locuitorilor activi din judeţul
Iaşi pentru o nouă era a e-business-ului;
- 10000 de noi înregistrări de domenii;
- 500+noi afaceri electronice generând peste 1,000,000 Euro în urma
finalizării cursului.
6. Contribuţia la strategia generală a oraşului
Strategia generală tinde sa definească o viziune clară a viitorului
oraşului. Această viziune este legată de promovarea cunoştinţelor şi
de îmbunătăţirea aptitudinilor în sfera oraşului, utilizând noile
tehnologii. Acest proiect consolidează concretizarea acestei viziuni.
7. Buget
* Considerând caracterul de masă al campaniei de familiarizare si
instruire este important ca fondurile necesare să fie disponibile în
mod permanent. Considerând emiterea valorizării know-how-ului, un
buget de 1.000.000 euro poate fi prevăzut pentru o perioadă de 4
ani dintre care :
- cercetare : 100.000 euro
- management : 160.000 euro
- hardware : 140.000 euro
- organizarea unor sesiuni de training efective : 600.000 euro
* finanţare :
- D1: program operaţional regional
- D1: program operaţional de creştere a competitivităţii economice
- D1: program operaţional de dezvoltare a resurselor umane
- D1: program operaţional de dezvoltare administrativă
- D3: promovarea dezvoltării economice şi sociale
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- D3: benchmarking transnaţional
corespunzătoare la nivel european

şi

dezvoltarea

produselor
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Project Business Case Iaşi
PN 03
1. Titlu proiect
Distribuirea şi accesul la infrastructura broadband (de bandă largă)
2. Măsuri strategice
Orizont 2020; Iaşi in calitate de centru pentru industria cunoaşterii
condusă de TIC (ICT) şi a serviciilor aferente acestei industrii
3. Project leader (Conducător de proiect)
Oraşul Iaşi
4. Argumentare şi Parteneri de Proiect
a. argumentare (expunere raţională)
În noua economie globală unde competitivitatea trebuie
consolidată pe diferite nivele, întreprinderile româneşti, centrele de
cunoaştere (academice), instituţiile sociale şi administraţiile publice
înfruntă provocări majore. Creşterea productivităţii este un factor
decisiv pentru o dezvoltare prosperă de piaţă în România şi Europa
şi influenţa TIC (Tehnologii Informaţionale şi de Comunicare) în acest
proces este un factor bine cunoscut. Utilizarea TIC stimulează
creşterea intensivã şi extensivă a producţiei de mărfuri şi servicii. În
ceea ce priveşte creşterea extensivă, TIC furnizează companiilor din
România oportunitatea de a accesa noi pieţe regionale şi globale şi
de a promova mărfurile şi serviciile lor pe cale electronică. În pofida
faptului că România a înregistrat un progres considerabil în acest
domeniu, pătrunderea TIC este încă foarte redusă în România,
datorită dezvoltării insuficiente a infrastructurii, determinată de rata
joasă a investiţiilor totale şi a puterii de cumpărare scăzute a
populaţiei.
Strategia naţională română de broadband(bandă largă) care va fi
adoptată în 2007, presupune stabilirea unui set complet de măsuri
corespunzătoare pentru a garanta durabilitatea dezvoltării

Societăţii Informaţionale în România. Această strategia este în
conformitate cu obiectivele, fixate la rândul lor de guvernul naţional
în Planul Naţional de Dezvoltare, legate de sporirea competitivităţii
economice. Accesibilitatea la conexiunile de bandã largã vor fi
cruciale în implementarea acestei strategii. Acest acces către
infrastructura broadband (bandã largã) va fi susţinut, în special în
zonele unde piaţa eşuează, în conformitate cu dispoziţiile UE privind
fondurile structurale. Extinderea conexiunilor de bandã largã,
întreţinerea infrastructurii de bandã largã şi sporirea protecţiei
informaţiilor sunt condiţiile necesare pentru dezvoltarea unei
economii bazate pe cunoaştere.
Pentru a fi posibilă dezvoltarea oraşului Iaşi ca centru pentru
industria cunoaşterii condusă de tehnologiile şi serviciile TIC este
nevoie ca in oraş să fie disponibilă si accesibilă infrastructura TIC
necesară. Această infrastructură trebuie să corespundă nevoilor
clienţilor oraşului şi trebuie să includă de asemenea prognoza
pentru nevoile de viitor si dezvoltările din cadrul oraşului şi a regiunii
Iaşilor, servind oricât de mulţi potenţiali utilizatori pe cât este posibil
la preţuri accesibile. De aceea va fi importantă mobilizarea atât a
furnizorilor cât şi a utilizatorilor infrastructurii de bandă largă. În final
oraşul trebuie să ia în considerare de asemenea şi dacă îşi doreşte
consolidarea rolului său de centrul regional al serviciilor şi să ia spre
considerare si rolul său către zonele rurale. Cea mai efectivă
abordare pentru creşterea accesibilităţii şi livrării de servicii în cadrul
unui mediu TIC va fi pe baza cooperării dintre autorităţile locale,
reprezentanţii mediului de afaceri şi instituţiile academice (TRIPLE
HELIX), atât în materie de ofertă, cât şi de cerere a serviciilor
broadband.
b. parteneri de proiect
Vor fi invitaţi următorii parteneri:
- Forţe economice: furnizori TIC, furnizori ai reţelei de
comunicaţii electronice, (ca RDS & RCS), furnizori de utilităţi;
grupuri de utilizatori: Primăria, Camera de comerţ, universităţi
şi licee, servicii logistice
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-

Forţe administrative: administraţia oraşului, administraţia
naţională
Forţe academice : universităţi si licee
Forţe financiare : bănci, autorităţi naţionale şi regionale

5. Descrierea proiectului
A. Scop
Oraşul Iaşi are ambiţia de a deveni un centru pentru industria
cunoaşterii condusă de tehnologiile şi serviciile TIC. Acest lucru este
posibil doar dacă infrastructura necesară şi eficientă este prezentã
şi accesibilă pentru a prelua această ambiţie. În plus, instalarea
acestei infrastructuri poate fi o unealtă de structurare a colaborării
dintre oraş şi suprafeţele rurale înconjurătoare, cu scopul de a
furniza si acestora serviciile TIC elementare. Prin colaborarea în
rezolvarea problemelor legate de serviciile electronice de către
sectoarele public, privat şi al cunoaşterii, vor fi create efecte
sinergetice.
B. Obiective
Pentru a instala infrastructura necesară pot fi luate în considerare
următoarele obiective:
- cercetare: identificarea infrastructurii de bandã largã
existente şi a calităţii acestei infrastructuri;
-

cercetare: analiza nevoilor pentru infrastructura şi serviciile
de broadband luând în considerare situaţia actuală a
oraşului şi viitorul său ca centru inter-regional;

-

obiectiv de planificare: considerînd preţul şi lucrările aferente
pe de o parte, şi identificarea nevoilor prioritare, un plan
univoc trebuie stabilit, implicând atât elemente de
planificare cât şi financiare ale furnizării de infrastructurã şi a
serviciilor electronice necesitate;

-

obiectiv de management: pentru a conduce întreaga
infrastructură şi serviciile sale, pentru a garanta nivelurile de

performanţă necesare, va fi nevoie de identificarea cele
mai efective structuri manageriale şi juridice, în care oraşul
Iaşi poate juca un rol special în colaborare cu parteneri
privaţi şi ONG-uri. Obiectivul este de a dezvolta o conducere
durabilă astfel încât toate reparaţiile necesare, viitoarele
lucrări şi dezvoltarea serviciilor să se poată autofinanţa.
Acest corp de conducere va fi de asemenea responsabil
de continuarea planificării viitoare şi de monitorizarea
infrastructurii livrate;
-

obiectiv de implementare: pentru a organiza lucrările, o
procedurã de licitaţie trebuie organizată, pentru a identifica
cea mai potrivită companie de utilităţi care poate pune la
dispoziţie lucrările de implementare;

-

managementul proiectului: întregul proces de instalare a
infrastructurii de bandă largã trebuie să fie monitorizat şi
evaluat, în special având în vedere lucrările ce sunt
implicate în funcţie de animaţia şi mobilitatea din cadrul
oraşului;

-

obiectiv de comunicare: Obiectivul de comunicare este
dublu; pe de o parte va fi importantă informarea partenerilor
economici şi a locuitorilor despre eforturile ce sunt făcute
pentru a livra infrastructura necesară. Pe de altă parte, va fi
importantă comunicarea progresului obţinut, raportat la
strategia generală a oraşului, în special investitorilor străini.

C. Input
Pentru a realiza instalarea infrastructurii de bandă largă vor fi
necesare următoarele elemente :
- strategia oraşului Iaşi
- planul urban
- planul de dezvoltare economică
- analiza infrastructurii TIC şi planul de investiţii corespunzător
- expertiză în legătură cu instalarea infrastructurii de bandă
largă
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-

echipa proiectului

D. Rezultate
- în urma realizării acestor obiective oraşul va dispune de o
infrastructură de bandă largă performantă;
- cooperare ridicată dintre partenerii helixului triplu într-un
domeniu crucial
- acces ridicat al cetăţenilor la broadband
- număr sporit de servicii electronice
- atractivitate ridicată a oraşului pentru antreprenorii din
domeniul electronicii

- D3: promovarea cooperării economice şi sociale
- D3: schimb de know-how legat de dezvoltarea economică

6. Contribuţia la strategia generală a oraşului
Strategia generală tinde să definească o viziune clară a viitorului
oraşului. Această viziune consideră oraşul Iaşi drept centru pentru
industria cunoaşterii bazată pe TIC şi pentru serviciile aferente
acestuia; instalarea infrastructurii de bandă largă va determina
investiţii social-economice si dezvoltări de produse în viitor
referitoare la industriile cunoaşterii pe baza TIC, şi va contribui la
concretizarea viziunii. Prin colaborare în Helix Triplu o nouă soluţie a
accesului va fi abordată. Se vor discuta şi vor apărea noi servicii
electronice. Datorită cooperării sporite în servicii electronice şi a
disponibilităţii unei reţele de bandă largă performante şansele Iaşilor
de a deveni un cluster TIC în regiune vor creşte semnificativ.
7. Buget
* Considerând lucrările ce trebuie executate instalarea infrastructurii
de bandă largă poate fi foarte costisitoare, în dependenţă de
lucrările ce trebuie făcute. Într-o primă fază un buget de 2.000.000
euro poate fi alocat pentru o durată de 4 ani, din care :
- cercetare: 200.000 euro
- Management : 200.000 euro
- Investiţii : 1.600.000 euro
* finanţare:
- D1: program operaţional regional
- D1: program operaţional de creştere a competitivităţii economice
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Project Business Case Iaşi
PN 06
1. Titlu proiect
Centru incubator pentru industria alimentară
2. Măsuri strategice
Orizont 2020; Iaşi – centru al industriilor inovatoare si creative
3. Project leader (Conducător de proiect)
Primăria Iaşi
4. Argumentare şi Parteneri de Proiect
a. argumentare (expunere raţională)
Pentru a înfiinţa un centru incubator pentru industria alimentară,
oraşul Iaşi va lua în considerare rolul său economic în regiune
precum şi tradiţiile sale industriale. Alături de industria textilă,
industria alimentară este cel de-al doilea pilon important al
economiei Iaşului. Industria alimentarã este intensivă ca forţă de
munca şi foarte variatã. În plus, industria alimentară este un sector
unde inovarea şi cercetarea devin din ce în ce mai importante. În
această ordine de idei acest proiect oferă altă posibilitate oraşului
Iaşi de a coopera cu cele 3 componente ale triplei elice (publică,
privată şi instituţiile academice) într-un domeniu specific care va
crea valoare economică adăugată într-un viitor apropiat.
În cele din urmã, considerând faptul că multe standarde alimentare
sunt definite la nivel european, dezvoltarea industriei alimentare
conform standardelor europene poate să deschidă uşa spre
exportul produselor alimentare şi să atragă investitori, în căutare de
diversificare a ofertei lor în pieţele de consumatori corespunzătoare.
Într-atât legătura cu Iaşi este făcută clară în aceste produse;
aceasta poate deveni un instrument major pentru promovarea
oraşului drept un oraş unde se trăieşte şi se mănâncă bine.

b. parteneri de proiect
Prin urmare, următoarele părţi vor participa la acest proiect
- Forţe economice: sector alimentar, centrul de întemeiere a
afacerilor, centru de promovare a exportului, sector de
distribuţie alimentară;
- Forţe urbane: departamentul economic si de planificare al
oraşului Iaşi;
- Centre de training pentru IMM-uri şi meşteşugari;
- Forţe academice: universităţile Iaşului, instituţii pentru
calitatea alimentelor etc.
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Oraşul Iaşi poate deveni un centru al industriilor creative si
inovatoare. Pentru a atinge acest scop general el trebuie să-şi
valorifice tradiţiile industriale existente şi să găsească modalităţi noi
capabile să atragă investiţii străine precum şi să susţină dezvoltarea
economică locală într-un mod durabil. Alături de sectorul textil,
industria alimentară este un sector economic ce se confruntă cu
provocări enorme pentru a crea valoarea adăugată economică si
socială necesară supravieţuirii.
O data cu intrarea României în Uniunea Europeană, standardele
alimentare ale UE se aplică tuturor produselor alimentare existente
pe piaţă. Deoarece sectorul alimentar este un sector preponderent
IMM-urilor, multe întreprinderi din acest sector înfruntă o mulţime de
investiţii şi trebuie sã câştige îndemânarea necesară pentru a
îndeplini standardele europene. Pe de altă parte, o mulţime de
aptitudini tradiţionale sunt disponibile şi câteva produse îşi găsesc
originea in regiunea Iaşilor, implicând o mulţime de cunoştinţe.
Pentru a promova modernizarea industriei alimentare în oraşul Iaşi,
un centru-incubator specializat va fi creat având în vedere
prevederea instalaţiilor necesare (de ex. camere frigorifice, etc.).
Antreprenorii începători îşi pot iniţia aici activităţile fără prea multe
investiţii şi pot obţine ajutorul necesar de la instituţii specializate în
domeniul înfiinţării afacerilor, al calităţii alimentelor, exportului,
distribuţiei şi cercetării.
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B. Obiective
Pentru a înfiinţa centrul incubator pentru industria alimentară,
trebuie îndeplinite următoarele obiective :
-

Obiectiv de cercetare: analiza influenţei şi calităţii industriei
alimentare în oraşul Iaşi; analiza nevoilor IMM-urilor în sectorul
alimentar în funcţie de aplicarea dispoziţiilor UE în ceea ce
priveşte siguranţa şi transportul alimentelor; identificarea
cunoştinţelor şi cercetării disponibile în instituţiile de instruire şi
în universităţile oraşului. Identificarea produsului : Ce marcă
din industria alimentarã din Iaşi are cel mai mare potenţial
de creştere şi dezvoltare intensivã (legume, carne, etc.).
Instalaţiile şi activităţile din incinta incubatorului se vor
concentra pe cele mai promiţătoare sub-sectoare ale
industriei alimentare;

-

Obiectiv de cercetare: identificarea celor mai relevante
părţi interesate şi a partenerilor pentru stabilirea sediului
incubatorului pentru industria alimentară;

-

Obiectiv de cercetare: identificarea unei locaţii favorabile
de amplasare a incubatorului; având in vedere aplicarea
dispoziţiilor UE de protecţia mediului. În legătură cu folosirea
apei şi cu problema economică de distribuţie, trebuie găsită
o locaţie în afara oraşului Iaşi, aproape de autostrăzi sau
drumuri naţionale. O amplasare într-un parc de afaceri este
preferabilă. Un parc de afacere specializat în industria
alimentară este de preferat pentru folosirea comună a unor
instalaţii, pentru o conlucrare mai efectivă ca şi cost;

-

Obiectiv de planificare: pentru a putea înfiinţa centrul şi a
integra diverse funcţii în amplasamentul incubatorului este
necesară întocmirea unui plan de afaceri şi a unui plan
financiar

-

obiectiv de management: considerînd integrarea diverşilor
parteneri şi funcţii în operaţiunile incubatorulu, trebuieşte
găsită o structură managerială şi juridicã potrivită. Structura
managerială aleasă este de asemenea responsabilă de
promovarea centrului incubator şi poate adăuga un
obiectiv specific funcţionării incubatorului : În măsura în
care activitatea din incubator este satisfăcătoare, iar actorii
îşi asumă responsabilitatea, acest incubator poate deveni
un centru de cunoştinţe pentru industria alimentarã din
cadrul oraşului şi a regiunii Iaşilor, integrând funcţia de
inovare. Incubatorul poate astfel să prevadă facilităţile de
testare necesară. Câteva exemple de dezvoltări similare
există deja în Europa Centrală.

-

plan de implementare: luînd în considerare lucrările de
construcţie în funcţie de sub-sectoarele alese din industria
alimentară, ca şi de nevoile identificate, diferite proceduri
de licitaţie trebuie pregătite, pentru a stabili amplasamentul
incubatorului.

-

obiectiv de comunicare: În funcţie de strategia oraşului, va fi
important pentru toţi locuitorii şi actorii economici din oraş,
precum si pentru investitorii români şi străini, că Iaşi vrea să
investească în promovarea industriilor creative şi inovatoare
şi vrea sã prevadă infrastructura necesară pentru a uşura
această dezvoltare. În plus, el poate se preia rolul unui
centru regional la nivel naţional, pentru a prevedea
furnizarea necesarã atât spre Budapesta, cât şi spre
Bucureşti.

C. Input
Pentru a putea efectua construcţia si funcţionarea incubatorului ca
amplasament, următorul input va fi important :
- Strategia oraşului
- plan de dezvoltare economică
- planul urban
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-

expertiza în înfiinţarea afacerilor
expertiza în logistică şi depozitarea alimentelor
expertiza în tehnologiile alimentare
expertiza în dispoziţiile Europene privind apa

D. Rezultate
În cadrul oraşului, se va amplasa un incubator specializat în industria
alimentarã, în conformitate cu actorii semnificativi ai triplei elice.
Viabilitatea economică oraşului va fi garantată, bazându-se pe
decenii de tradiţie industriale şi îndemânări în industria alimentară.
Incubatorul va deveni din ce în ce mai mult un loc de întâlnire şi un
centru de cunoştinţe unde dezvoltarea afacerilor, inovaţia şi
dezvoltarea produselor va fi în joc, şi astfel se va construi o punte
între întreprinderile tradiţionale şi instituţiile de cercetare.
În mai puţin de 4 ani, 20 de afaceri proaspăt înfiinţate vor folosi
înlesnirile centrului incubator de afaceri, benefic pentru angajarea a
100 de persoane după 4 ani.
Cercetătorii vor efectua 100 de intervenţii şi studii în fiecare an.

* finanţare:
- D1: dezvoltarea capitalului uman
- D1: program operaţional regional
- D1: program operaţional de creştere a competitivităţii economice
- ESF : includerea socială si dezvoltarea abilităţilor
- D3: dezvoltarea economică si socială
- D3: schimb de experienţă în domeniul dezvoltării economice

6. Contribuţia la strategia generală a oraşului
Acest proiect va consolida imaginea oraşului Iaşi drept oraş ce se
concentrează asupra industriilor creative si inovatoare bazate pe
un respect fundamental pentru tradiţiile şi îndemânările industriale.
Acest proiect va crea atât inovaţie în industria alimentară cât şi
crearea propulsării economice prin cooperare sporită între
partenerii helixului triplu, inovarea în spiritul tradiţional local al
alimentaţiei va găsi teren propice pentru dezvoltarea suplimentară
în viitor.
7. Buget
* Pentru fondarea incubatorului, implicând toate tehnologiile
specializate şi pentru garantarea funcţionării acestui centru peste o
perioadă de 4 ani un buget de 3.600.000 va fi utilizat din care :
- cercetare : 400.000 euro
- management : 200.000 euro
- investiţii si măsuri asociate: 3.000.000 euro
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Project Business Case Iaşi
PN 08
1. Titlu proiect
Plan de dezvoltare turistic
2. Măsuri strategice
Orizont 2020; Iaşi – capitala culturală si turistică a României
3. Project leader (Conducător de proiect)
Primăria Iaşi
4. Argumentare şi Parteneri de Proiect
a. argumentare (expunere raţională)
Oraşul Iaşi este un important centru istoric din România, cu multiple
active culturale şi de mediu. Totuşi, aceste active nu sunt exclusive
pentru teritoriul românesc. Şi mai mult de atât ele nu sunt foarte
cunoscute în afara României. Cu alte cuvinte, oraşul Iaşi deţine un
capital interesant şi bogat, dar ascuns în comoara oraşului. În
prezent întrebarea este cum se poate valorifica acest capital pe
cale durabilă. Una din metodele de valorificare a acestui capital al
oraşului poate fi dezvoltarea industriei turismului în oraş, aducând
beneficii economice şi sociale locuitorilor oraşului.
Pentru ca Iaşi să devină( sau să rămână) o capitală culturală şi
turistică a României va fi important să se definească un plan de
dezvoltare a turismului, privind atât dezvoltarea produselor turistice
cât şi promovarea turismului. Acest planul va identifica îndrumările
pentru dezvoltarea turismului în interiorul oraşului pe termen scurt,
termenul mediu şi pe termen lung. Acest plan de dezvoltare va fi
transpus în câteva planuri de acţiune, pentru a stimula rezultatele
cantitative şi calitative : Indicatorii se vor referi la investiţiile turistice,
numărul de nopţi şi cheltuielile turiştilor, calitatea şi diversificarea
serviciilor oferite.
b. parteneri de proiect

Pentru a defini planul de dezvoltare a turismului este necesar
implicarea următorilor parteneri in acest proces într-un mod activ :
- forţe economice: camera de comerţ, uniunea meşteşugarilor,
investitori străini, furnizori de servicii turistice, uniunea hotelurilor si
restaurantelor, etc.;
- forţe administrative: administraţia oraşului, consiliul judeţean Iaşi,
poliţia, companiile de transport public;
- forţe sociale: firme de recrutare a forţei de muncă, instituţiile de
training pentru instruire profesională;
- forţe financiare : sectorul bancar, fondul de investiţii;
- forţe culturale :fundaţii de moştenire, organizaţii culturale, etc;
- populaţia locală a Iaşilor
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Oraşul Iaşi trebuie să devină capitala turistică a României.
Considerând activele sale şi poziţia sa istorică, aceastã alegere este
justificatã. Şi deja astăzi, o mulţime de activităţi turistice au fost
dezvoltate, cu toate că nu într-un cadru legislativ clar, şi numai din
iniţiativa sectorului privat. Aceasta nu este suficient pentru
dezvoltarea sectorului de turism în oraş, cu impact major asupra
creşterii economice, angajării forţei de muncă şi investiţiilor
structurale în oraş şi regiune. Pentru a evita excese în sectorul turistic
şi dezvoltarea serviciilor şi a promovării de calitate joasã pe de o
parte, şi pentru a crea sinergiile necesare dintre diverşi actori,
implicaţi în dezvoltarea turismului pe de alta parte, se va întocmi un
plan de dezvoltare a turismului.
Scopul unui asemenea plan nu este de a defini un codice de
condiţii care să fie imşpuse oricărei dezvoltări în sectorul turistic al
oraşului, dar de a trasa un cadru general pentru turism în Iaşi şi de a
stabili câteva scopuri clare în obţinerea calităţii, care pot sã
însoţească viitorul proces de dezvoltare turistică în oraş. El va servi
de asemenea administraţiei oraşului pentru a face alegerile
necesare atunci când trebuie luate deciziile pentru investiţiile
publice majore. Prin aceastã elaborare se va obţine un document
dinamic, care va trebui actualizat la fiecare cinci ani, pentru a ţine
cont de dezvoltările recente în sectorul turistic al oraşului şi al regiunii
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şi de a încorpora tendinţele recente în industria internaţională a
turismului. În plus, turismul poate deveni o forţă majoră pentru
promovarea antreprizei şi angajării forţei de muncă prost calificate.

-

B. Obiective
Pentru a defini planul de dezvoltare a turismului pentru oraşul Iaşi
următoarele obiective trebuie luate în considerare :
- Obiectiv de analiză : pentru a întocmi planul de dezvoltare a
turismului, este importantă obţinerea unei viziuni clare a situatiei
actuale a turismului in oraşul Iaşi. De aceea elementele ce urmează
vor fi analizate :
*identificarea tuturor activelor oraşului, care pot fi valorificate
la dezvoltarea turismului, inclusiv analiza statutului actual al
valorificării activelor din oraş: de exemplu, dacă este posibilă
vizitarea unor monumente culturale; când este posibilă vizitarea
acestora; dacă există o infrastructura de întâmpinare organizată;
etc.;
*identificarea calităţii si cantităţii infrastructurii turistice
existente; de exemplu, care este oferta de paturi sau dacă există o
calitate bine precizată a cazarii B&B, etc.;
* identificarea si analiza accesibilităţii generale către oraşul Iaşi;
* identificarea şi analiza investiţiilor existente în sectorul turistic al
oraşului.
-

Obiectiv de cercetare : analiza sectorului de turism din oraşul
Iaşi şi influenţa sa asupra economiei locale; identificarea
numărului de vizitatori ai oraşului şi a numărului de turişti reali,
originea vizitatorilor şi a turiştilor, nevoile vizitatorilor şi turiştilor;
Identificare modalităţilor de transport pentru a ajunge în Iaşi;
identificarea perioadei de şedere a vizitatorilor şi turiştilor;
identificare statisticilor privind vizitele către principalele
monumente şi puncte de atracţie din cadrul oraşului.

-

Obiectiv de cercetare: analiza resurselor umane implicate în
sectorul turistic din Iaşi şi a aptitudinilor actual prezente în
sectorul turistic al oraşului; identificarea centrelor de instruire
profesională pentru profesii legate de turism; prognozarea
nevoii de resurse umane şi de aptitudini necesare pentru a
corespunde planului de dezvoltare a turismului.

-

Obiectiv de cercetare: analiza produselor turistice existente
în cadrul oraşului Iaşi şi respectiv a succesului lor; analiza
produselor turistice existente în care oraşul Iaşi este inclus (de
ex. trasee prin România, vizitatorii străini, etc);

-

Obiectiv de cercetare: analiza produselor turistice existente
în cadrul oraşului Iaşi si respectiv succesul lor; analiza originii
acestor servicii turistice : dacă acestea se referă la
antrepriza locală, românească sau internaţională;

-

Obiectiv de cercetare: analiza promovării turistice existente
in cadrul oraşului Iaşi atât directe cât şi indirecte, şi analiza
canalelor de promovare utilizate;

-

Obiectiv de cercetare: analiza inovaţiile existente în sectorul
şi cercetarea din turism, legate de utilizarea tehnologiilor TIC
în sectorul turismului Iaşilor;

-

Obiectiv de cercetare: analiza şi identificarea infrastructurii
de agrement în oraş şi oportunitatea de a integra aceastã
infrastructură în dezvoltarea promovării şi a produselor de
turism adaptate; analiza valorii adăugate a infrastructurii în
cauză pentru turişti şi vizitatori;

-

Obiectiv de cercetare: analiza SWOT a sectorului de turism
din Iaşi

-

Obiectiv de management : sectorul de turism este un sector
foarte flexibil şi dezvoltându-se foarte rapid; considerând
masa de informaţii ce trebuie analizată şi multitudinea

19

actorilor care sunt implicaţi, va fi importantă desemnarea
unei echipe manageriale foarte puternice care să poată
facilita accesul tuturor actorilor semnificativi şi să dea
interpretarea corectă fluxului de informaţii.
-

-

-

Obiectiv de definire a planului: pe baza tuturor cercetărilor şi
a strategiei relevante a oraşului, va fi definit un plan pentru
dezvoltarea turismului, incluzând recomandări foarte clare în
domeniul infrastructurii de turism, serviciilor de turism,
dezvoltării produselor de turism, promovării turistice şi
comunicării şi a accesibilităţii turistice. Legat de fiecare
dintre aceste capitole, un plan de acţiune special va fi
întocmit. Fiecare din aceste planuri va fi prevăzut cu un set
de indicatori, pentru a se putea monitoriza progresul şi
efectele
implementării
acestor
planuri
de
către
grupul managerial.
Obiectiv de implementare: considerând interacţiunile
multiple cu diferite agenţii de consultanţă şi instituţii de
cercetare şi cu actorii din sectorul de turism, va fi importantă
definirea unor pachete de implementare foarte clare pentru
care este necesară organizarea unor proceduri de licitaţie
Obiectiv de comunicare: luînd în considerare strategia
oraşului de a deveni capitală turistică, participarea
întreprinderilor locale, a vizitatorilor şi a locuitorilor vor fi foarte
importantă pentru succesul de capitală turistică a Iaşilor. În
consecinţã, este important să se investească energia
necesară în mobilizarea tuturor actorilor pentru a defini un
plan univoc de dezvoltare a turismului. Mai mult, o
comunicare deschisã este necesară pentru a urma evoluţia
pe piaţa turismului din oraş şi regiune.

C. Input
Pentru a defini strategia de dezvoltare a turismului vor fi incluse
următoarele elemente :
- Strategia oraşului

-

Planul oraşului de dezvoltare social-economică
Planul de dezvoltare urbană
Plan de moştenire
Planul de dezvoltare culturală
Expertiză în analiza sectorului de turism
Expertiză în antrepriza turistică
Expertiză în dezvoltarea produselor de turism
Expertiză în promovarea turismului
Expertiză în înfiinţarea afacerilor
Expertiză în angajarea forţei de muncă în turism

D. Rezultate
În oraşul Iaşi, va fi definit un plan de dezvoltare a turismului, setând
câteva indicaţii şi recomandări pentru dezvoltarea ulterioară a
turismului şi sectoarelor aferente acestuia. Acest plan include
planurile de acţiune necesare pentru stimularea dezvoltării
ulterioare a sectorului de turism şi pentru a majora influenţa pozitivă
şi durabilă a turismului asupra calităţii vieţii din oraş.
E. Proiecte pilot si produse derivate
Pentru a conferi planului de dezvoltare a turismului mai multă
consistenţă şi o dimensiune deja mai practică, câteva iniţiative pot
fi luate pentru a consolida poziţia Iaşilor pe piaţa turismului sau
pentru a spori atractivitatea oraşului pentru vizitatorii şi locuitorii săi.
Este evident că aceste acţiuni pot fi efectuate doar într-atât pe cât
sunt iniţiate cu respectarea deplină a cadrului stabilit de planul de
dezvoltare a turismului şi de indicatorii care sunt fie fixaţi de acest
plan.
În acest context, următoarele proiecte pilot pot fi întocmite :
1. Analiza posibilităţii înfiinţării unui parc de distracţii şi odihnă
accesibil şi rentabil în oraşul sau regiunea Iaşi:
- identificarea condiţiilor necesare pentru crearea unui asemenea
parc.
- identificare valorii adăugate a unui asemenea parc în
infrastructura turismului din România şi Europa (ex. Parc Asterix,
Disney-land, Park Pippy Langstrom, etc.
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- impactul unui asemenea parc asupra turismului total din Iaşi.
- impactul asupra calităţii şi cantităţii turismului din Iaşi.
- valoarea adăugată către planul de dezvoltare turistică şi
economicã.
- valoarea adăugată în domeniul angajării forţei de muncă.
- valoarea adăugată recreativă pentru locuitorii oraşului.
- impactul asupra mobilităţii din interiorul oraşului şi a regiunii Iaşi.
2. Dezvoltarea unui centru major de wellnes şi îngrijirea sănătăţii
- identificarea condiţiilor si a resurselor necesare pentru dezvoltarea
unui asemenea centru
- identificarea unei locaţii în oraş de înaltă calitate, implicând
resursele necesare şi garantând un nivel acceptabil de
accesibilitate si vizibilitate
- benchmarking la nivelul României
- identificarea valorii adăugate de acest centru dezvoltării turismului
în oraş
- impactul unui asemenea centru asupra dezvoltării academice
general, şi analiza posibilităţilor de cooperare cu departamentele
corespunzătoare a universităţilor şi liceelor
- impactul asupra calităţii şi cantităţii turismului din Iaşi
- analiza pentru garantarea accesibilităţii necesare acestui centru
pentru locuitorii Iaşilor
3. Îmbunătăţirea infrastructurii de terenuri de joacă şi a zonelor
recreative din oraş :
- aprecierea cantităţii şi calităţii terenurilor de joacă şi a suprafeţelor
de agrement în oraş
- aprecierea infrastructurii
- aprecierea funcţiilor terenurilor de joacă şi a suprafeţelor de
agrement în oraş
- analiza valorii adăugate de către terenurile de joacă si suprafeţele
de agrement existente la calitatea vieţii în oraş şi la dezvoltarea
produselor de turism

- identificare unor noi locaţii în interiorul şi împrejurimile oraşului
pentru construcţia terenurilor de joacă şi a suprafeţelor de
agrement
6. Contribuţia la strategia generală a oraşului
Definirea unui plan de dezvoltare a turismului va contribui la
imaginea şi profilul oraşului Iaşi, ca oraş al turismului. Aceasta va
contribui la un sector de turism mai calitativ şi mai cantitativ în oraş,
cu o influenţã pozitivă asupra economiei locale.
7. Buget
* Considerând diversele procese de definire a planului de
dezvoltare turistică, un buget de 600.000 euro poate fi prevăzut
pentru o perioadă de 2 ani.
Aceste costuri sunt legate de :
- managementul procesului : 100 000 euro
- cercetare si analiză : 200 000 euro
- consultanţă : 150 000 euro
- costuri diverse : 150 000 euro
Preţul se referă la planul de acţiune general al proiectului şi nu
include proiectele pilot aferente.
* finanţare:
- D1: program operaţional regional
- D1: dezvoltarea capitalului uman
- ESF: includerea socială si iniţiative pentru training profesional în
sectorul turismului
- D3: dezvoltarea economică si socială
- D3: benchmarking internaţional şi dezvoltarea produselor
- D3: plasamentul turistic al unui oraş şi adaptarea zonelor urbane la
dezvoltarea oraşului
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Project Business Case Iaşi
PN 011
1. Titlu proiect
Terminalul cargo şi parcul de logistică al aeroportului Iaşilor
2. Măsuri strategice
Orizont 2020; Iaşi, ca centru de servicii al regiunii
3. Liderul Proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Argumentare şi partenerii de proiect
a. argumentare
Oraşul Iaşi a preluat opţiunea strategică de a deveni un centru
regional al serviciilor. Considerând poziţia geografică a Iaşului, este
important de analizat organizarea transportului de persoane şi a
celui de bunuri din şi spre oraşul Iaşi şi de identificat mijloacele de
transport care ar putea fi folosite pentru a aduce costurile sale la un
nivel care ar fi acceptabil atât pentru locuitori, cât şi pentru
întreprinzători. Unul din mijloacele de transport care are o
importanţă strategică în dezvoltarea ulterioară a oraşului este
transportul aerian. Pentru a face ca acest transport să fie efectiv şi
sustenabil, este clar că oraşul trebuie să preia rolul unui centru
internaţional şi inter-regional. În ceea ce priveşte transferul de
bunuri, există necesitatea de deschidere a unui parc de logistică
integral în jurul aeroportului, care ar include un terminal cargo mare
în aeroport. Acest terminal cargo poate fi dezvoltat în moduri
multifuncţionale şi poate să îndeplinească în cadrul aeroportului
funcţiile de depozit.
Luând în consideraţie costurile înalte implicate în dezvoltarea
transportului aerian şi volumul limitat care poate fi transportat de
către un avion, doar un singur fel de bunuri este considerat: pentru

acest tip de transport sunt luate în considerare doar bunurile cu o
valoare economică înaltă sau bunurile care necesită livrare rapidă.
Deşi distribuirea bunurilor care necesită livrare rapidă ar fi o opţiune
pentru dezvoltarea parcului de logistică a aeroportului şi pentru
înfiinţarea unui terminal de încărcături, totuşi va fi necesar de a
garanta o logistică corespunzătoare şi o reţea de drumuri în jurul
aeroportului pentru a livra rapid bunurile.
Pentru a avea succes în realizarea terminalului cargo al aeroportului
şi al parcului de logistică în jurul aeroportului, este necesară
stabilirea unor parteneriate. Pe lângă aceasta, sectorul de transport
şi cel de încărcături sunt printre sectoarele în care inovaţia şi
cooperarea au o importanţă majoră. Din această perspectivă
proiectul oferă Iaşului încă o posibilitate de cooperare dintre cele
trei părţi ale triplei spirale (instituţiile publice, private şi academice)
cu privire la subiectele specifice care vor crea în viitorul apropiat o
valoare economică adăugată pentru oraş.
b. Partenerii de proiect
Următoarele părţi vor fi implicate:
- Reprezentanţii administraţiei: Primăria, Administraţia locală,
Ministerul transportului, Departamentul aviaţiei
- Reprezentanţii sectorului economic: Investitori străini,
companiile majore din regiune, integratorii potenţiali a
cheltuielilor de transport (3PL, 4PL)
- Reprezentanţii sectorului academic: departamentele de
inginerie (construcţii, proiectare) din cadrul universităţilor;
centrele academice de logistică
- Reprezentanţii mediului înconjurător: organizaţiile ecologice
- Reprezentanţii sectorului financiar: bănci
- Reprezentanţii sectorului academic: universităţile, unităţile
de cercetare şi monitorizare
5. Descrierea proiectului
A. Scop
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Oraşul Iaşi are ca opţiune strategică posibilitatea de a deveni
centrul regional de servicii. Luând în considerare dimensiunea
oraşului în cadrul regiunii, este disponibilă o masă cantitativă destul
de numeroasă pentru a îndeplini funcţiile necesare pentru întreaga
regiune. Una din aceste funcţii este furnizarea bunurilor. Luând în
considerare poziţia geografică a oraşului şi infrastructura deja
existentă în domeniul logisticii şi a transportului, devine clar că
transportul aerian va deveni un mijloc de transport crucial în
garantarea furnizării bunurilor din şi spre oraşul Iaşi şi regiunea Iaşilor.

-

-

-

Pentru a putea mânui fluxurile de bunuri care sunt transportate
aerian, va fi necesar de a dezvolta în vecinătatea aeroportului
infrastructura de logistică necesară, inclusiv şi construcţia unui
terminal cargo al aeroportului. Pe lângă organizarea logistică a
fluxurilor de bunuri în şi în jurul oraşului Iaşi, va fi de asemenea
important de a atrage noi jucători de logistică cu scopul de a
consolida poziţia Iaşilor ca un centru internaţional şi inter-regional de
furnizare a bunurilor.
B. Obiective
Pentru a stabili parcul de logistică şi terminalul cargo al aeroportului,
trebuie luate în considerare următoarele obiective:
- Obiectiv de cercetare: analiza fluxurilor de importuri şi
exporturi din regiunea Iaşilor; identificarea în regiunea Iaşilor
şi la nivel de frontiere a centrelor de producţie naţionale şi
internaţionale; analiza potenţialului aeroportului cu privire la
traficul de pasageri în cadrul unei reţele inter-regionale;
- Obiectiv de cercetare: analiza capacităţilor tehnice şi
ecologice a aeroportului în cauză; analiza generală a
accesibilităţii aeroportului; analiza capacităţii optimale a
parcului de logistică şi a terminalului cargo pentru a fi
efective în ceea ce priveşte costurile; posibilitatea de
realizare a construcţiei parcului de logistică din cadrul
aeroportului;

-

-

Obiectiv de cercetare: analiza tipurilor de bunuri care pot fi
procesate de către aeroportul oraşului Iaşi; analiza
potenţialului volum care poate fi realizat de către aeroport;
Obiectiv de cercetare: schimb de experienţă cu alte
aeroporturi regionale din România, şi cu alte aeroporturi
regionale cu perspectivă europeană, încurajând astfel
comerţul;
obiectiv administrativ: pentru a administra procesul de
realizare a terminalului cargo din cadrul aeroportului şi a
parcului de logistică, trebuie stabilită o echipă de
administrare flexibilă şi activă, implicând şi sectorul public, şi
cel privat (organizarea unei agenţii de dezvoltare a
aeroportului ar fi o opţiune); luând în considerare
competenţele judeţului cu privire la aeroporturile regionale,
iniţiativa trebuie luată în mâinile consiliului judeţean. De fapt,
structura administrativă va optimiza situaţia cu privire la
terminalul cargo şi va investi în atragerea spre aeroportul Iaşi
a jucătorilor complementari de logistică. Luând în
considerare construcţia parcului de logistică şi a terminalului
cargo, trebuie să fie dezvoltate planurile de afaceri şi cele
financiare;
Obiectiv de implementare: luând în considerare dezvoltarea
şi construcţia parcului de logistică, propunerile necesare vor
fi lansate şi implementate. Este necesară monitorizarea
corectă a construcţiei şi a finanţelor;
Obiectiv de comunicare: luând în considerare importanţa
strategică a dezvoltării economice a regiunii aeroportului şi
dezvoltarea logisticii în oraşul Iaşi, este recomandată o
comunicare directă şi deschisă cu toţi reprezentanţii
implicaţi, inclusiv şi cu populaţia oraşului. Pentru o dezvoltare
acceptabilă a aeroportului, administraţia acestuia va trebui
să aibă grijă de îmbunătăţirea conexiunilor aeriene pentru
pasageri. Pe lângă aceasta, administraţia aeroportului va
promova zona aeroportului ca fiind un centru interesant de
furnizare a bunurilor în Europa Centrală şi în delta Mării
Negre.
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C. Furnizare
Pentru a dezvolta parcul de logistică şi terminalul cargo în cadrul
aeroportului, vor fi necesare următoarele elemente:
- testarea posibilităţii de constituire a parcului de logistică în
cadrul aeroportului
- plan de dezvoltare urbană
- plan de dezvoltare economică
- plan de mobilizare regională
- analiza importurilor şi a exporturilor
- expertiză cu privire la dezvoltarea aeroportului
- expertiză cu privire la dezvoltarea logisticii în cadrul
aeroportului
- expertiză cu privire la construcţia terminalului cargo şi a altor
servicii de logistică
- expertiză cu privire la reglementările UE ce ţin de aeroporturi
- expertiză în promovare regională
- expertiză în dezvoltarea şi administrarea aeroporturilor
regionale

*Pentru a construi terminalul cargo şi parcul de logistică, investiţii
majore trebuie făcute pentru a pune baza unei infrastructuri
necesare. Deci, se preconizează un buget de 10.000.000 euro pe o
perioadă de 4 ani, care se va stabili în funcţie de dimensiunile
parcului şi de capacitatea depozitului, dintre care:
- investiţii: 9.000.000 euro, inclusiv şi problemele de
accesibilitate
- administrare, cercetare, tehnologii şi promovare: 1.000.000
euro
*finanţare:
- D1: SOP Transport
- D1: Regional OP
- D1: OP Creşterea competitivităţii economice
- D3: Dezvoltarea economică şi socială
- D3: Problemele şi provocările mediului înconjurător
- D3: Schimb de experienţe bazat pe dezvoltarea economică

D. Rezultate
În regiunea Iaşi, în vecinătatea aeroportului, va fi construit un parc
mare de logistică şi un terminal cargo, având ca scop valorificarea
infrastructurii aeroportului şi consolidarea poziţiei Iaşilor ca un centru
regional de logistică, fiind recunoscut în special pentru furnizarea de
bunuri de la şi spre delta Mării Negre. Investiţiile majore vor avea un
impact pozitiv asupra numărului de angajări locale şi asupra
atragerii noilor tehnologii ce ţin de administrarea sectorului logisticii
şi a depozitelor.
6. Contribuţia în strategia generală a Iaşilor
Acest proiect va contribui la îmbunătăţirea imaginii oraşului Iaşi, fiind
considerat oraş care funcţionează ca centru regional al serviciilor.
Dezvoltarea noilor activităţi de logistică în jurul aeroportului va
consolida poziţia oraşului ca centru internaţional de furnizare a
bunurilor.
7. Buget
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Project Business Case Iaşi
PN 013
1. Titlu Proiect
Plan de dezvoltare urbană
2. Măsuri strategice
Orizont 2020 - Iaşi, oraş cu spaţii pentru odihnă
3. Liderul proiectului
Primăria oraşului Iaşi
4. Argumentare şi Partenerii de proiect
a. argumentare
Oraşul Iaşi a dezvoltat o strategie ambiţioasă care ar putea pregăti
un viitor pentru oraş, punând accentul pe un număr limitat de
priorităţi. Una dintre aceste priorităţi este de a organiza un oraş cu
spaţiu suficient pentru odihnă. Ca şi orice alt oraş, Iaşii sunt un oraş
unde în acelaşi timp, pe spaţiu limitat, se combină funcţii diferite. Ca
o consecinţă, orice schimbare ce ţine de funcţionalitatea urbană
va avea un impact direct asupra utilizării spaţiului disponibil în cadrul
oraşului. Faptul că acest spaţiu urban este limitat poate duce la
iscarea conflictelor de interese, fiecare având dorinţa de a se
asigura că executarea anumitor funcţii este rentabilă şi efectivă.
Un plan de dezvoltare urbană va încerca să evalueze importanţa
fiecărei funcţii în parte şi va balansa aceste funcţii într-un mod
sustenabil, respectând dimensiunile sociale, economice şi ecologice
ale oraşului. Planul de dezvoltare urbană va fi un plan urban
integrat, care va stabili un echilibru dinamic al tuturor funcţiilor din
cadrul spaţiului limitat al oraşului Iaşi.
Luând în considerare funcţiile respective ale oraşului, va fi important
de încorporat viziunea strategică asupra oraşului Iaşi în planul de
dezvoltare urbană pentru a fixa spaţiul necesar pentru dezvoltarea

în viitor a oraşului. În acest fel, planul de dezvoltare urbană va
acţiona ca un exemplu major pentru toate investiţiile şi planurile
care vor fi efectuate pentru dezvoltarea oraşului şi care au un
impact direct asupra utilizării spaţiului oraşului. În această măsură
proiectul oferă oraşului Iaşi încă o posibilitate de cooperare între
cele trei părţi ale triplei spirale (instituţiile publice, private şi
academice) cu privire la un subiect specific care va crea condiţiile
necesare pentru dezvoltarea economică şi socială a oraşului în
viitorul apropiat.
Pe când subiectul dezvoltării urbane şi a planificării este discutat şi
aplicat în multe oraşe şi regiuni în Europa de Est contemporană,
există câteva posibilităţi de dezvoltare a aspectelor acestui proiect
într-un context European. Pentru aceasta e nevoie de parteneri
internaţionali.
b. partenerii de proiect
Cu scopul de a implementa acest plan de dezvoltare urbană,
următoarele părţi vor fi implicate:
- reprezentanţii administraţiei: administraţia locală, agenţiile de
dezvoltare locală
- reprezentanţii sectorului economic: organizaţiile comerciale,
investitorii, Camera de Comerţ, agenţiile turistice
- reprezentanţii sectorului social: consiliile regionale, locuitorii,
furnizorii de servicii sociale
- reprezentanţii sectorului academic: centre academice de
arhitectură
- reprezentanţii sectorului cultural: organizaţiile culturale
- reprezentanţii mediului înconjurător
- specialişti pe urbanism
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Oraşul Iaşi doreşte să devină un oraş în care calitatea urbană este
excelentă şi unde este loc pentru odihnă.
Pentru a atinge scopul dat, este important de înţeles cum pot fi
definite funcţiile (scopurile)oraşului în prezent şi în viitor. Luând în
considerare faptul că funcţiile oraşului trebuie să fie organizate în
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cadrul hotarelor (limitelor) acestuia, va fi dificil de găsit un echilibru
dintre toate funcţiile pe care trebuie să le stabilească oraşul pentru
a avea o calitate înaltă a nivelului de trai. Următoarele funcţii
trebuie să fie considerate în cadrul limitelor oraşului:
- munca;
- traiul;
- comerţul;
- recrearea şi odihna;
- dezvoltarea academică;
- turismul;
Pentru a putea combina două sau mai multe funcţii, este necesar
de a garanta mobilitatea şi accesibilitatea.
Implementarea unui plan de dezvoltare urbană este un proces
dinamic şi care necesită participare pentru ca fiecare utilizator al
spaţiului oraşului să-şi poată apăra interesele. Comunicarea deci
este crucială pentru implementarea acestui proiect. Rezultatele
acestui proces vor fi definite de către un exemplu general, baza
căruia a fost pusă în strategia oraşului Iaşi.
B. Obiective
Pentru a defini planul de dezvoltare urbană, trebuie urmate
următoarele obiective:
- obiectiv de cercetare: identificarea teritoriului oraşului Iaşi;
definirea spaţiului urban de pe teritoriul oraşului Iaşi;
-

-

-

obiectiv de cercetare: identificarea diverselor funcţii care
sunt cu adevărat executate pe teritoriul oraşului; dezvoltarea
unei hărţi funcţionale; identificarea în oraş a zonelor monofuncţionale şi a celor multi-funcţionale; translaţii geografice a
zonelor funcţionale;
obiectiv de cercetare: analiza funcţiilor de trai în oraşul Iaşi;
analiza calităţii de trai şi a condiţiilor locuinţelor; impactul
viitoarelor planuri de construcţii pentru casele noi;
obiectiv de cercetare: analiza funcţiei de muncă;
identificarea cantităţii şi calităţii spaţiilor pentru oficii a

sectorului de servicii în oraş şi în jurul oraşului; schimb de
experienţă cu alte oraşe de dimensiuni medii; analiza
sectoarelor industriale existente în oraş; evaluarea
economică, socială şi cea a mediului înconjurător cu privire
la valoarea şi funcţionalitatea sectoarelor industriale din oraş;
impactul construcţiilor ulterioare din sectorul industrial care se
vor efectua în oraş; impactul asupra mobilităţii şi
accesibilităţii;
-

obiectiv de cercetare: analiza funcţiei comerţului;
identificarea calităţii instituţiilor comerciale din oraş;
evaluarea instituţiilor comerciale din punct de vedere social,
economic şi cel al mediului înconjurător; identificarea
confiscărilor; impactul asupra mobilităţii;

-

obiectiv de cercetare: analiza funcţiei de recreare;
identificarea spaţiilor verzi din oraş; identificarea spaţiilor
deschise din oraş; identificarea terenurilor de joacă şi a
infrastructurii de sport; identificarea centrelor culturale din
oraş; impactul asupra mobilităţii; analiza securităţii în zonele în
cauză; evaluarea poziţiei acestora în conformitate cu
funcţiile de locuinţă şi trai;

-

obiectiv de cercetare: identificarea centrelor academice în
oraş; evaluarea locaţiei acestora în conformitate cu funcţiile
de trai şi de muncă; evaluarea calităţii mediului înconjurător
în zonele date; impactul acestei funcţii asupra mobilităţii;

-

obiectiv de cercetare: analiza funcţiei turismului; identificarea
zonelor geografice unde se concentrează infrastructura şi
facilităţile ce ţin de turism; impactul asupra mobilităţii în oraş;

-

obiectiv de cercetare: analiza calităţii vizuale (optice) a
organizaţiilor urbane existente şi propuneri de ameliorare a
calităţii vizuale din cadrul oraşului;
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-

obiectiv de cercetare: evaluarea calităţii felinarelor în oraş şi
implementarea unui sistem de ameliorare a calităţii felinarelor
cu scopul de a valorifica bunurile urbane şi de a consolida
sentimentul de securitate în oraş;

- Obiectiv de planificare: pentru viitorul contur al oraşului,
ţintind la un nivel înalt de calitate a vieţii, se va proiecta un plan
funcţional şi geografic integrat, ce va pune în valoare
consecinţele economice, sociale şi de mediu ale alegerilor
prezentate
- Obiectiv de comunicare: Pentru a beneficia de o susţinere
suficientă din partea tuturor părţilor interesate, este importantă
organizarea sesiunilor necesare de informare şi consultanţă
pentru a prezenta efectul sesiunilor de planificare şi pentru a
susţine alegerile ce trebuie să fie făcute.
-

Obiectiv de valorificare: după ce toate comentariile din
partea părţilor interesate au fost luate în considerare, se
poate stabili si valorifica de către nivelul politic responsabil
un plan de dezvoltare urbană revizuit;

-

Obiectiv de management: pentru a coordona întregul
proces de întocmire a unui plan de dezvoltare urbană
integrat şi pentru a organiza sesiunile de comunicare
respective, va fi importantă înfiinţarea unei echipe
manageriale inter-disciplinare cu reprezentanţi atât din
sectorul privat cât şi public. Aceastã echipă va monitoriza
procesul de definire a unui plan de dezvoltare urbană şi va
configura standardele pentru executarea ulterioară a
acestui plan în contextul strategiei generale a oraşului.

-

Obiectiv de implementare: odată ce un plan final de
dezvoltare urbanã va fi stabilit, pot fi definite câteva planuri
de acţiune; ele vor fi însoţite de un plan financiar.

C. Input
Pentru a întocmi planul de dezvoltare urbană, sunt necesare
următoarele elemente :
- Strategia oraşului
- Serviciul GIS al oraşului
- Cartografia socială a oraşului
- Planul de dezvoltare economică
- Planul de infrastructura transportului
- Planul de dezvoltare turistică
- Planul de siguranţă şi securitate al oraşului
- Evaluarea mediului ambiant
- Expertiză în calitate vizuală
- Expertiză în iluminare a oraşului
- Expertiză în comunicare participativă
- Expertiză în design urban
- Expertiză în dispozitiile naţionale şi europene
D. Rezultate
Realizarea acestui proiect va genera rezultate pe diferite niveluri :
- Întocmirea unui plan de dezvoltare urbană
- Organizarea unei comunicări deschise dintre diferite părţi
interesate
- Dezvoltarea mai echilibrată a oraşului
- O evaluare clară a funcţiilor semnificative ale oraşului şi de
identificarea implantării lor geografice
- Evaluarea potenţialului de mobilitate
- Definirea unui cadru calitativ pentru investiţii ulterioare în
infrastructura urbană, economică, socială şi de mediu a
oraşului
- O calitate mai bună a vieţii
E. Proiecte pilot şi produse derivate
Pentru a conferi planului de dezvoltare urbană mai multă
consistenţă şi o dimensiune deja mai practică, câteva iniţiative pot
fi luate pentru a consolida calitatea vieţii din oraşul Iaşi sau pentru a
spori atractivitatea oraşului pentru vizitatorii şi locuitorii săi. Este
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evident că aceste acţiuni pot fi efectuate doar într-atât pe cât sunt
iniţiate cu respectarea deplină a cadrului stabilit de planul de
dezvoltare urbană şi de indicatorii care fixaţi de acest plan.
În acest context, următoarele proiecte pilot pot fi întocmite:
1. Îmbunătăţirea mediului ambiant gării feroviare :
Gara feroviară din oraş este în mod normal o zonă unde se
combină diverse funcţii. Din punct de vedere al transportului
această zonă funcţionează ca centru intermodal unde diferite
modalităţi de transport sunt interconectate. Pe lângă funcţia de
transport gara mai îndeplineşte şi funcţia comercială, de distribuţie şi
locativă.
2. Modernizarea şi specializarea pieţelor din oraş
Pieţele îndeplinesc diferite funcţii cruciale în mediul urban, ca oraş.
Este în consecinţã de importanţă majoră luarea acestor locuri în
consideraţie din diferite unghiuri de vedere şi investirea în
îmbunătăţirea calităţii acestor spaţii deschise.
3. Crearea şoselei de centură a oraşului Iaşi
Pentru a îmbunătăţi mobilitatea din şi spre oraş, este evident că
şoseaua de centură va fi un element cheie în dezvoltarea viitoare a
oraşului. Pentru a identifica cea mai bună amplasare a şoselei de
centurã, va fi important să se considere funcţiile dezvoltării
economice, ale transportului, distribuţiei şi logisticii în oraşul şi
regiunea Iaşilor, astfel încât pot să se profite maxim posibil de acest
instrument nou de infrastructură, fără lezarea intereselor locuitorilor.
În consecinţã, va fi necesară o evaluare obiectivă a mediului
ambiant pentru a diminua influenţa negativă asupra calităţii vieţii
din oraş pe cât de mult este posibil.
4. Crearea spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement :
Din perspectivă urbană, este evident că spaţiile verzi şi zonele de
distracţie îndeplinesc funcţii diferite în oraş: nu numai funcţii de
mediu, ci şi foarte importante funcţii sociale; în consecinţã, va fi

importantă întocmirea unui plan integrat pentru dezvoltarea
acestor suprafeţe, cu privire la toate aceste funcţii.
5. Reabilitarea reţelei de străzi :
Considerând varietatea funcţiilor urbane legate de dezvoltarea
reţelei de străzi, va fi necesară efectuarea evaluării funcţionale
elementare în dependenţă de planul de dezvoltare urbană.
6. Impactul Căii de la Est la Vest ( Odessa-Budapesta)
Considerând construcţia acestei axe majore de transport, va fi
necesară evaluarea influenţei acestei infrastructuri asupra diverselor
funcţii ce au fost identificate în planul de dezvoltare urbană, pentru
a analiza care vor fi efectele pozitive şi negative ale acestei
infrastructuri pentru oraş.
6. Contribuţia la strategia generală a oraşului
Realizarea acestui proiect va contribui la imaginea internã şi
externă a oraşului Iaşi, ca fiind un oraş concentrat pe creştere
durabilă şi pe o calitate bunã a vieţii pentru toate părţile interesate
din oraş. Un plan urban bine coordonat, sprijinit şi impus va contribui
în mod irevocabil la imaginea şi buna existenţă a oraşului şi
cetăţenilor lui.
7. Buget
*Pentru a întocmi planul de dezvoltare urbană, un buget de 600.000
euro poate fi prevăzut pe parcursul unei perioade de 3 ani, din
care:
- Cercetare : 200.000 euro
- Susţinere TIC: 100.000 euro
- Comunicare : 150.000 euro
- Management : 150.000 euro
* finanţare:
- D1: program operaţional de dezvoltare admuinistrativă
- D1: program operaţional regional
- D1: program operaţional de îmbunătăţire a competitivităţii
economice
- D1: mediul ambiant
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- D3: schimb de experienţă
- D3: dezvoltarea economică şi socială
- D3: provocări de mediu
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Project Business Case Iaşi
PN 014
1 Titlu proiect
Conceperea şi construirea locurilor de parcare în oraşul Iaşi
2.Măsuri strategice
Limita 2020; Iaşi un oraş uşor accesibil
3.Liderul proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Argumentare şi partenerii de proiect
a. argumentare
Oraşul Iaşi are opţiunea strategică de a deveni un centru regional
atractiv pentru industriile inovative şi creative. Mai mult de atât, Iaşii
vor să devină oraş cu aer curat, capabil să asigure un nivel de viaţă
elementar pentru vizitatorii şi locuitorii săi. Deci este important ca
oraşul să devină accesibil pentru a putea sprijini toate activităţile ce
vor avea loc. Această accesibilitate implică toate tipurile de
transport şi o infrastructură de mobilizare într-un cadru urban fix. Unul
dintre aceste elemente este prezenţa spaţiilor de parcare. Lipsa
acestora a fost identificată ca o problemă cheie a oraşului.
Aceasta se datorează creşterii bruşte a numărului de automobile şi
a folosirii lor intense în oraş.
Pe de altă parte, Iaşii sunt un oraş istoric, care nu a fost construit
pentru a avea de a face cu mii de automobile şi camioane. Astfel
infrastructura acestuia nu a fost concepută sau adaptată unei
circulaţii intense al actualului număr de automobile. De aceea în
concordanţă cu planul de mobilizare a oraşului, este necesară

analiza clară a necesităţilor pentru locurile de parcare, atât pentru
locuitori, cât şi pentru vizitatorii oraşului, respectând poziţia
strategică a acestuia.
b. Partenerii de proiect
Cu scopul de a identifica şi de a construi locuri de parcare, vor fi
implicaţi următorii parteneri :
reprezentanţii sectorului economic: proprietarii de magazine,
proprietarii de hoteluri şi restaurante, Camera de Comerţ
reprezentanţii sectorului academic: facultăţile de inginerie,
departamentele de arhitectură şi planificare urbană
reprezentanţii sectorului social: locuitorii oraşului, studenţii
reprezentanţii sectorului administrativ: serviciul de pază şi
securitate, poliţia
5.Descrierea proiectului
A. Scopul
Oraşul Iaşi a decis să devină un oraş accesibil. Aceasta reprezintă
condiţia primordială pentru a deveni un oraş atractiv unde este
bine de locuit, de investit şi de dezvoltat industriile inovative. Pentru
a deveni accesibil, este important ca mobilitatea infrastructurii să fie
adaptată caracteristicilor acestui oraş, fără dominarea unei imagini
generale.
Prezenţa spaţiilor de parcare este un element necesar în acest caz.
Luând în considerare creşterea spectaculoasă a numărului de
automobile şi a intensificării circulaţiei din cadrul oraşului, este
evident că crearea unui loc de parcare reprezintă o pierdere
enormă de timp. Mai mult de atât, aceasta dăunează imaginii
oraşului,
acesta
devenind
inaccesibil,
neatractiv
pentru
desfăşurarea unor activităţi cu o dimensiune regională şi interregională. Luând în considerare faptul că oraşul se află departe
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de centrul economic al ţării, oraşul Iaşi nu poate accepta o astfel
de pierdere de imagine.
Astfel, pentru a satisface nemulţumirile locuitorilor, a vizitatorilor şi a
oamenilor de afaceri,
este important de avut o imagine detaliată asupra numărului total
de locuri de parcare, astfel încât să existe posibilitatea identificării
unor noi locaţii pentru ca acolo să fie construite noile locuri de
parcare în funcţie de planul de dezvoltare urbană.
Conceperea şi construirea spaţiilor de parcare nu va fi suficientă
pentru a garanta un oraş accesibil; toate locurile de parcare (vechi
sau noi) trebuie integrate într-un singur sistem informaţional, astfel
încât vizitatorii să afle care locuri de parcare sunt ocupate şi care
nu. În continuare va fi important ca locurile de parcare să fie
concepute într-un mod multifuncţional, astfel încât aceste spaţii
deschise să fie folosite şi cu alte scopuri. În fine, locurile de parcare
vor fi construite într-un mod sustenabil: pentru unii locuitori,
alternativele calitative sunt disponibile pentru organizarea mobilităţii
lor în oraş; deci nu va fi necesară folosirea automobilelor sau se va
putea chiar renunţa la ele.
B. Obiectivele
Pentru a concepe şi a construi noi locuri de parcare, este necesară
realizarea următoarelor obiective:
obiective de cercetare: analiza numărului de automobile, a
utilizărilor acestora de către locuitori, prognozarea privind sporirea
sau micşorarea numărului de proprietari de automobile, analiza
unor moduri alternative de circulaţie
obiective de cercetare: analiza fluxurilor de automobile şi a
circulaţiei în cadrul oraşului, analiza originii şi a destinaţiei

automobilelor din oraş, analiza motivării folosirii automobilelor de
către vizitatori
obiective de cercetare: analiza infrastructurii locurilor de
parcare din punct de vedere al calităţii şi cantităţii, analiza
vizibilităţii spaţiilor de parcare, prognoze privind fluxurile de
automobile şi de autobuze
obiective de cercetare: analiza economică a fluxului de
automobile, incluzând toate scopurile distribuirii şi depozitării ;
analiza centrelor comerciale majore din oraş şi impactul lor asupra
mobilităţii oraşului
obiective de cercetare: identificarea locaţiilor unde pot fi
construite locuri de parcare pentru a satisface cererile locuitorilor şi
a vizitatorilor .
obiective de cercetare: valorificarea socio-economică a
tuturor spaţiilor utilizate ca locuri pentru parcări pentru a estima
costul/preţul unei ore sau zile de folosire a spaţiilor deschise din oraş;
o diversificare a preţurilor poate fi făcută în funcţie de scopurile
sociale (preţuri mai mici pentru locuitori) şi în funcţie de atracţia
economică: dacă cineva vrea să parcheze pe strada principală în
locul folosirii transportului public, el trebuie să plătească pentru
aceasta.
obiective administrative: cu scopul de a monitoriza
dezvoltarea spaţiilor pentru parcare în oraşul Iaşi, este necesar
crearea unui grup managerial, format din reprezentanţii oraşului,
magazinele şi locuitorii care reunesc specialişti siguri şi mobili. Ei vor
lua în considerare necesităţile generale pentru locurile de parcare,
precum şi preţul care va fi plătit pentru a dezvolta aceste spaţii,
luând în considerare natura oraşului şi planul de mobilitate al
acestuia. Construcţia infrastructurii majore în cadrul oraşului, ca
mall-uri, cinematografe, poate fi considerată o piedică în
dezvoltarea multifuncţională a spaţiilor de parcare în cadrul
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oraşului, cât şi în afara lui. Ei vor urmări calitatea conceperii şi
implementării acestora, vor avea grija şi de costul beneficiar al
acestora. Oricum este necesară elaborarea unui plan de afaceri şi
a unui plan financiar.
Implementarea obiectivelor: vor fi organizate şi elaborate
procedurile necesare luând în considerare schemele de investiţii ce
vor fi elaborate
Obiectivele de comunicare: cu scopul de a elabora o
adevărată politică cu privire la spaţiile de parcare, comunicarea cu
partenerii relevanţi este foarte importantă pentru garantarea unui
succes pentru oraş ; de asemenea datorită implementării acestei
politici , comunicarea va fi un element important pentru elaborarea
unei infrastructuri de comunicare care i-ar îndruma pe conducătorii
auto într-un mod eficient atât în cadrul, cât şi în afara oraşului.

C. Input
Cu scopul conceperii şi construcţiei locurilor de parcare ,
următoarele elemente sunt necesare:
strategia oraşului
planul de dezvoltare urbană
planul de mobilizare a oraşului
planul de pază şi securitate
expertiza în cadrul dezvoltării locurilor de parcare
expertiza în cadrul comunicării
expertiza în cadrul administrării mobilizării
expertiza în inginerie
expertiza în cadrul drenajului şi a canalizării

6.Contribuţia în cadrul dezvoltării strategice a oraşului
Proiectul va contribui la crearea imaginii oraşului ca un oraş
accesibil cu respect pentru locurile deschise. Locurile pentru
parcare vor fi mult mai atractive şi vor contribui la fluidizarea
circulaţiei în oraş.
7. Buget
Pentru a concepe, a moderniza şi a construi spaţiile de parcare, se
preconizează un buget de 4.000.000euro în timp de 4 ani, dintre
care se vor folosi pentru:
Cercetare: 250.000 euro
Concepere: 250.000 euro
Management: 200.000 euro
Lucrări de pregătire: 500.000 euro
Lucrări de construcţie (în funcţie de număr): 2.300.000 euro
Infrastructura comunicaţiilor (inclusiv cablu TV): 500.000 euro
Finanţarea:
D1: Regional OP
D1 : OP Transport
D1: dezvoltarea competitivităţii economice
D3: dezvoltarea economică şi socială
D3: provocări ecologice
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Project Business Case Iaşi
PN 016
1. Titlu proiect
Renovarea oraşului prin activarea socială
2. Măsuri strategice
Orizont 2020; Iaşi, prestarea serviciilor sociale de nivel înalt
3. Liderul proiectului
Primaria Municipiului Iaşi
4. Argumentare şi Parteneri de Proiect
a. Argumentare
Oraşul Iaşi are opţiunea strategica de a începe prestarea serviciilor
sociale de nivel înalt locuitorilor săi. Unul din sectoarele majore din
cadrul departamentului serviciilor sociale, şi prin urmare de
probleme strategice, este situaţia spaţiului locativ al populaţiei
oraşului : un nivel bun de existenţă în cadrul oraşului Iaşi ameliorează
percepţia individuală a oraşului şi oferă locuitorilor încredere în
faptul că investirea în domeniul spaţiului locativ este şi în interesul lor
propriu. Astfel se vor mări şansele unei autoidentificări cu oraşul,
simţul responsabilităţii pentru mediul urban, precum şi dorinţa de a
perfecţiona calitatea mediului respectiv. În ceea ce priveşte spaţiul
locativ pentru populaţia din Iaşi, multe blocuri au fost construite în
perioada comunistă. Valoarea arhitecturală a acestor blocuri este
dubioasă, iar calitatea materialelor folosite nu este de încredere.
Aceste blocuri prezintă o referinţă la un trecut puţin-atractiv pentru
majoritatea populaţiei. Prin urmare, ar fi binevenită o operaţiune
majoră care ar viza renovarea unor cartiere de blocuri şi
vecinătatea lor imediată într-un mod original şi creativ, una din
măsuri fiind zugrăvirea sau pictarea artistică a pereţilor. Astfel
calitatea spaţiilor locative va fi îmbunătăţită ,iar oraşul va căpăta
un aspect atractiv. Activarea cetăţenilor în domeniul renovării şi
redecorării proprietăţii private (ba chiar şi publice) s-ar putea stimula

de către autorităţile locale prin acţiuni şi proiecte în comun şi ar
avea un impact pozitiv direct atât asupra locuitorilor, cât şi asupra
vizitatorilor şi investitorilor. Experienţe similare au fost atestate în Berlin
şi Brussels, unde zugrăvirea creativă a fost iniţiată spre a atrage
atenţia şi a stimula spiritul creativ al locuitorilor oraşelor.
b. Partenerii de proiect
În realizarea proiectului vor fi implicaţi următorii participanţi:
- Responsabili în sectorul administrativ: departamentul social al
oraşului, departamentul locuinţelor oraşului, departamentul
de planificări al oraşului
- Responsabili în sectorul cognitiv: departamentele sociale si
economice ale universităţilor şi ale liceelor;
- Responsabili în sectorul economic: uniunea companiilor de
construcţie, uniunea inginerilor de construcţie, companii de
materiale de construcţii;
- Responsabili in sectorul social:
conducerile cartierelor,
locatari, centre de economie sociala
- Responsabili in sectorul cultural: Şcoala de Arte din Iaşi ,
uniunea artiştilor.
5. Descrierea Proiectului
A. Scopul
Oraşul Iaşi tinde să ofere servicii sociale de un nivel înalt locuitorilor
săi. Actualmente, una din condiţiile de bază a statutului social al
locuitorilor o constituie condiţiile de cazare. Majoritatea locuitorilor
oraşului trăiesc în blocuri de apartamente, unele dintre care au fost
construite înainte de 1940, altele fiind construite în ultimele decenii.
Calitatea arhitecturala şi practică a acestor blocuri este joasă, iar
aspectul lor exterior are un impact negativ asupra oraşului.
Majoritatea locuitorilor nu au o situaţie financiara suficient de bună,
şi nu dispun de surse financiare pentru remodelarea locuinţei sau
îmbunătăţirea condiţiilor de trai din propria iniţiativă. Aşadar,este
nevoie de un program specializat pentru a ameliora condiţiile
interne de trai şi aspectul exterior al blocurilor. Renovarea şi
personalizarea faţadelor blocurilor va crea un efect estetic pozitiv,
contribuind concomitent la creşterea simţului civic al locatarilor.
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Astfel, este necesara organizarea unui proces de cooperare deschis
cu locuitorii cartierelor în cauză, consultând iniţiativele lor în privinţa
ameliorării aspectului cartierelor. În faza implementării proiectului,
vor fi contactaţi studenţii Academiei de Arte din Iaşi şi instituţiilor
arhitecturale, care vor contribui prin abordări originale şi design-uri
creative la renovarea faţadelor blocurilor. Se preconizează
organizarea unui concurs inter-universitar pentru cea mai reuşita
viziune creativă asupra oraşului , luându-se în consideraţie bugetul
limitat şi strategiile ulterioare de dezvoltare a oraşului Iaşi.
O atenţie deosebita va fi acordata spaţiilor publice dintre blocuri:
transformarea gunoiştilor de ieri în spaţii verzi atractive şi
neprimejdioase cu facilităţi pentru copii şi oamenii in vârstă.
Un alt scop al proiectului ar fi organizarea spaţiilor de parcare în jurul
blocurilor, deoarece majoritatea blocurilor au fost construite în
perioade când automobilele personale erau rar-întâlnite pe străzile
oraşului. La momentul actual este atestată lipsa catastrofală de
spatii de parcare, din care cauză apar numeroase conflicte sociale,
iar spaţiile publice de lângă blocuri sunt adesea tratate fără
respect.
Pentru a finanţa această operaţiune de renovare a blocurilor din
centru oraşului , se preconizează crearea unui parteneriat profitabil
şi atractiv dintre autorităţile locale, locatari şi companiile de
construcţie. După implementarea în cartierele-ţintă a măsurilor
propuse în proiect, calitatea condiţiilor de trai a locatarilor se va
îmbunătăţi, iar aspectul estetic al faţadelor blocurilor va contribui la
imaginea pozitivă a oraşului Iaşi.

-

Obiectivul cercetării: consultarea viziunii locatarilor asupra
aspectului spaţiilor destinate renovării şi impactului acestora
asupra imaginii generale ale oraşului.

-

Obiectivul cercetării: analiza structurii şi amplasării blocurilor
de apartamente; analiza statutului economic şi social a
locatarilor din blocurile-ţintă; identificarea necesitaţilor
sociale ale locatarilor.

-

Obiectivul cercetării: analiza viabilităţii economice ale
spaţiilor-ţintă şi a nivelului de servicii prestate la moment în
cartierele respective, atât din punct de vedere economic,
cât şi social.

-

Obiectivul cercetării: analiza ratei de posesori a
automobilelor personale din numărul locatarilor blocurilorţintă şi a necesitaţilor lor de mobilitate.

-

Obiectivul concursului: se preconizează organizarea unui
concurs pentru un design creativ şi uşor de întreţinut folosit la
redecorarea faţadelor . În acest scop, vor fi distribuite invitaţii
la şcolile de arhitectură din Iaşi, România şi Europa;
proiectele de decorare prezentate vor trebui să includă de
asemenea un plan de afaceri şi un plan financiar; din punct
de vedere financiar, selectarea va fi efectuată de o comisie
formată din reprezentanţii Primăriei şi reprezentanţii
locuitorilor blocurilor-ţintă.

-

Obiectivul de planificare: wpentru a începe un program de
redecorare a blocurilor şi spaţiilor anexate, este necesar atât
un plan de afaceri transparent, cât şi un plan financiar binedeterminat. Luând în consideraţie volumul lucrărilor, este
nevoie de setarea unor termeni concreţi pentru fiecare
etapă de implementare a programului.

-

Obiectivul administrativ: Luând în consideraţie volumul
lucrului şi scopurile elementare spre care se tinde, este

B. Obiective
Pentru a organiza renovarea blocurilor, apar următoarele obiective:
- Obiectivul cercetării: identificarea şi localizarea blocurilor în
oraş; analiza calităţii condiţiilor locative din fiecare bloc;
analiza stării faţadelor blocurilor în cauză; analiza calităţii
spaţiilor publice din jurul blocurilor, identificându-le funcţiile
originale şi actuale.
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nevoie de o echipă de manageri inter-disciplinari pentru
implementarea paşilor prevăzuţi de proiect şi coordonarea
executării lucrărilor. În componenţa echipei manageriale
vor fi reprezentanţi ai Primăriei oraşului, locatari,
reprezentanţii sectoarelor: economic, arhitectural şi cel de
construcţie. Echipa va fi de asemenea responsabilă de
monitorizarea şi analiza efectelor acestui program asupra
locatarilor cartierelor menţionate şi asupra vizitatorilor
oraşului Iaşi. Luând în consideraţie dreptul de proprietate în
domeniul respectiv, va fi important sa fie determinată
construcţia financiară potrivită pentru acţiunile de
remodelare din cartierele selectate: o combinaţie optimală
de finanţare publica şi privată.
-

Obiectivul implementării: Având ca obiectivul proiectului
îmbunătăţirea condiţiilor de trai din blocuri şi spaţiile anexate
lor, vor fi lansate toate procesele de facilitare necesare.

-

Expertiza în condiţiile locative
Expertiza în mobilitate

D. Rezultate
Realizarea acestui proiect va avea efecte directe şi indirecte la
diferite nivele. Întâi de toate, calitatea condiţiilor de trai din blocuri
se va îmbunătăţi. Apoi, faţadele blocurilor vor scăpa de aspectul lor
mohorât, devenind subiectele unei tratări creative şi originale din
partea arhitecţilor, artiştilor sau a locatarilor proprii. Spaţiile publice
dintre blocuri vor fi de asemenea remodelate, fiind adaptate
necesităţilor locatarilor. Datorită îmbunătăţirii calităţilor de trai ale
blocurilor şi a spaţiilor adiacente, şi datorita participării active în
cadrul proiectului, locatarii blocurilor vor deveni mai responsabili
pentru spaţiul în care trăiesc, mai ales că ei au contribuit financiar la
renovarea blocurilor. Ca urmare a îmbunătăţirii aspectului estetic al
cartierului, în aceste arii vor fi atrase firme particulare, contribuind la
un dinamism economic sporit. În final, imaginea generala a oraşului
se va îmbunătăţi, iar administraţia locală va avea o percepţie mai
detailată asupra necesităţilor sociale a populaţiei din zonele-ţintă
ale proiectului.

Obiectivul mediatizării : Realizând importanţa din punct de
vedere social a proiectului respectiv, este necesar de a adopta o
atitudine participativă faţă de el. Participarea activă a locatarilor
blocurilor va fi crucială pentru succesul proiectului, mărind astfel
respectul şi încrederea în sine. De asemenea, după finisarea
proiectului, va fi necesar să accentuăm procesul de renovare care
a avut loc în sectorul prevăzut, pentru a se debarasa de imaginea
de cartiere neglijate.

6. Contribuţia în strategia generală a oraşului
Realizarea acestui proiect va contribui la imaginea Iaşului ca oraş
ce tinde să presteze servicii sociale de un înalt nivel şi nu ezită să
utilizeze elemente de inovaţie şi creativitate în dezvoltarea sa.

C. Furnizare
Pentru proiectul de renovare a blocurilor din oraşul Iaşi, sunt
necesare următoarele:
Strategia oraşului
- Planul dezvoltării urbane
- Planul mobilităţii-schimbării oraşului
- Expertiza arhitecturală a blocurilor
- Expertiza construcţiei şi a renovării
- Design-ul creativ
- Expertiza managementului spaţiilor deschise

7. Buget
* Pentru a implementa acest proiect, se preconizează utilizarea unui
buget de 5.000.000 euro care va fi cheltuit pe parcursul a 5 ani,
printre care
- management: 400.000 euro
- cercetare: 200.000 euro
- concurs de creativitate şi mediatizare: 200.000 euro
- investiţii în ameliorarea condiţiilor de trai: 2.500.000
- investiţii în renovarea faţadelor: 1.200.000 euro
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- investiţii în spaţiile publice : 500.000 euro
* finanţare:
- D1: OP Regionale
- D1: OP Dezvoltării Resurselor Umane
- D1: OP Capacitaţii administrative
- ESF: Includerea socială
- ESF: Promovarea calităţilor profesionale
- D3: Dezvoltarea economică şi socială
- D3: Schimb de experienţă
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Project Business Case Iaşi
PN 020
1. Titlu Proiect
Dezvoltarea serviciilor eficiente şi calitative de e-guvernare în
colaborare cu instituţiile comerciale şi academice
2. Măsuri strategice
Orizont 2020; Iaşi, construind o organizaţie durabilă
3. Liderul Proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Argumentare şi parteneri de proiect
a. Argumentare
Realizarea acestui proces va fi posibilă doar dacă oraşul are dorinţa
de a investi în reforma administraţiei locale. În conformitate cu
rezultatele strategiei iniţiale a oraşului Iaşi şi în limitele competenţelor
şi obligaţiilor legale, administraţia oraşului are următoarele scopuri:
- furnizarea serviciilor calitative
- competenţe întreprinzătoare
- administraţie a oraşului care ar lucra în funcţie de grupul de clienţi
respectiv
- un mod de abordare inovativ, care ar duce la înfiinţarea şi
organizarea serviciilor electronice
Deci, nu este suficient de a efectua o reformă a administraţiei
oraşului ce ar duce la orientarea către clienţi şi administrarea
efectivă a costurilor; administraţia locală trebuie să fie
întreprinzătoare şi să dezvolte un mod propriu de abordare pentru
ca Iaşii să devină un centru academic şi de excelenţă în ceea ce
priveşte furnizarea serviciilor publice. Acest ultim obiectiv are o
legătură clară cu obiectivele strategiei oraşului – de a deveni un
centru al inovaţiilor şi al industriilor şi serviciilor bazate pe tehnologii
informaţionale.

Prin cooperarea între administraţia locală, reprezentanţii sectorului
de afaceri şi instituţiile academice (Triple Helix - tripla spirală) cu
privire la problemele ce ţin de cererea şi oferta serviciilor de calitate
înaltă poate fi implementat modul de abordare cel mai efectiv cu
scopul de a mări accesibilitatea şi furnizarea serviciilor.
b. Partenerii de proiect
Pentru a implementa acest proiect, vor fi implicate următoarele
părţi:
- reprezentanţii administraţiei: administraţia locală, administraţia
naţională
- reprezentanţii sectorului social: consiliile regionale, ONG-urile,
locuitorii
- reprezentanţii sectorului economic: furnizorii serviciilor TIC, Camera
Comerţului, organizaţiile comerciale
- reprezentanţii sectorului academic: universităţi, centre academice
a tehnologiilor informaţionale
- reprezentanţii sectorului politic: Primăria
Notă: reprezentanţii administraţiei organizaţiilor comerciale şi a
instituţiilor academice au dat dovadă de o atitudine pozitivă în
legătură cu cooperarea cu municipalitatea în ceea ce priveşte
dezvoltarea serviciilor electronice.
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Oraşul Iaşi a ales o strategie generală de proiectare a unui plan
pentru viitorul oraşului, în care o atenţie deosebită este acordată
promovării inovaţiei şi atragerii în oraş a industriilor şi serviciilor bazate
pe TIC. Aceste ţinte nu sunt considerate ca fiind externe pentru oraş
şi administraţia acestuia şi nici nu sunt doar relevante pentru
investitorii privaţi şi instituţiile academice. Această strategie a
oraşului, care are ca ţintă inovaţiile şi dezvoltarea bazată pe
sectorul TIC, va avea succes doar în cazul în care administraţia
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locală va încorpora aceste hotărâri strategice în activităţile lor
zilnice şi în furnizarea serviciilor către clienţi.
În consecinţă, toate instituţiile oraşului vor integra în schema lor
organizaţională obiectivul de a pune permanent accentul pe
inovaţie, respectând cadrul juridic (legislaţia, contextual juridic) şi
nevoile clienţilor săi. Ei se vor baza pe utilizarea tehnologiilor
informaţionale cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor
administrative oferite şi de a facilita comunicarea cu potenţialii
clienţi. Introducerea şi implementarea serviciilor guvernamentale
calitative în cadrul administraţiei locale va contura îmbunătăţirea în
viitor a cooperării dintre oraş, pe de o parte, şi locuitorii săi,
instituţiile, întreprinderile şi turiştii oraşului, pe de altă parte.

-

-

-

Astfel, calitatea administrării oraşului se va afla în acord cu strategia
generală a Iaşilor, aceasta putând să devină un imbold pentru
inovaţie în domenii diferite a serviciilor publice. Pentru a deveni o
forţă strategică puternică în ceea ce priveşte inovaţia, administraţia
oraşului trebuie să dezvolte parteneriate durabile cu furnizorii
particulari de servicii şi cu instituţiile academice. Acest proces va fi
posibil de realizat doar dacă în oraş va fi prezentă o infrastructură a
tehnologiilor informaţionale şi dacă funcţionarii publici vor avea
cunoştinţele şi abilităţile adecvate de a prelua acest rol pro-activ.

-

-

B. Obiective
Cu scopul de a dezvolta servicii guvernamentale (electronice) de
calitate, este necesar ca următoarele obiective să fie realizate:
- obiectiv ce ţine de cercetare: analiza infrastructurii TIC din
cadrul administraţiei locale; identificarea infrastructurii TIC
din oraş;
-

obiectiv ce ţine de cercetare: identificarea competenţelor
necesare,
relevante
pentru
dezvoltarea
serviciilor
guvernamentale (electronice); identificarea abilităţilor
disponibile în cadrul administraţiei locale; analiza
cunoştinţelor TIC care se află în cadrul administraţiei locale;

-

obiectiv ce ţine de cercetare: analiza reglementărilor
relevante ce ţin de privatizarea şi dezvoltarea serviciilor de eguvernare; analiza standardelor de calitate existente cu
privire la serviciile de e-guvernare şi analiza furnizării
aceloraşi servicii în alte oraşe europene medii după mărime;
obiectiv ce ţine de cercetare: analiza nevoilor grupurilor de
clienţi respective din cadrul administraţiei oraşului
(administraţia/locuitorii/întreprinderile)
obiectiv ce ţine de cercetare: analiza procedurilor
administrative relevante cu scopul de a comunica drepturile
ce ţin de serviciile respective şi analiza accesibilităţii
administrative; impactul procedurilor existente asupra
calităţii vieţii şi a antreprenoriatului.
obiectiv ce ţine de cercetare: analiza accesului electronic a
întreprinderilor şi locuitorilor oraşului; evaluarea pieţii
potenţiale de dezvoltare a serviciilor relevante de eguvernare;
obiectiv ce ţine de cercetare: analiza furnizorilor de servicii şi
a instituţiilor academice, care sunt în stare de a dezvolta
servicii eficiente în cooperare cu funcţionarii publici;
obiectiv ce ţine de cercetare: identificarea schemei
relevante ce ţine de categoriile produselor pe baza căror se
pot dezvolta serviciile electronice; dezvoltarea indicatorilor;
Obiectiv de planificare: pentru a trece de la serviciile
tradiţionale de administrare la organizare bazată pe
serviciile electronice, trebuie să fie elaborate un plan de
afaceri, un plan de competenţe şi unul financiar (fiscal);
Obiectiv administrativ: considerând organizarea procesului
de participare şi implicarea diferitor parteneri, va fi stabilită o
echipă de administrare inter-disciplinară, responsabilă de
monitorizarea procesului şi rezultatului fazei (perioadei) de
dezvoltare; această echipă este de asemenea responsabilă
de comunicarea cu toţi partenerii relevanţi, şi administraţia
trebuie să aibă grijă de securitatea şi reglementările cu
privire la privatizare, care se află în legătură cu serviciile de
e-guvernare;
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-

-

Obiectiv relaţional: este crucial de a întreţine legături strânse
cu instituţii academice şi cu furnizori de servicii competenţi
pentru a avea posibilitatea de a juca un rol activ în
dezvoltarea serviciilor noi; aceşti furnizori de servicii şi aceste
instituţii academice îşi pot avea originea în oraş, dar este de
asemenea important de a atrage abilităţi de dinafară cu
scopul de a consolida reţelele deja existente;
Obiectiv de comunicare: considerând faptul că un nou tip
de servicii se dezvoltă şi pentru a obţine cel mai bun rezultat
al acestui proces de dezvoltare, va fi important de organizat
o comunicare foarte directă cu toţi partenerii relevanţi şi în
primul rând cu grupul de clienţi.

C. Input
Pentru a organiza serviciile relevante de e-guvernare, este necesar
de avut următoarele elemente:
- Strategia oraşului
- Planul pentru reforma cu privire la administraţia oraşului
- Strategia naţională în ceea ce priveşte e-guvernarea
- Infrastructura TIC
- Funcţionari de stat calificaţi
- Expertiză în ceea ce priveşte serviciile de e-guvernare
- Expertiză în legile ce ţin de TIC
- Expertiză în organizarea administraţiei publice
- Expertiză în comunicarea publică
D. Rezultate
Implementarea proiectului va avea rezultate pe diferite nivele:
- Funcţionari publici mai competenţi
- Organizarea serviciilor publice pe baza electronică
- Îmbunătăţirea accesului la serviciile orăşeneşti
- Cooperare şi comunicare mai eficientă cu grupele de clienţi
respective
- Dezvoltarea unei reţele integrate dintre administraţia oraşului,
instituţii academice şi furnizorii de servicii a sectorului privat
- Calitatea vieţii îmbunătăţită

- Încurajarea iniţiativei şi a eficacităţii în sectorul serviciilor
publice
- Confirmarea Iaşilor ca oraş al inovaţiilor
6. Contribuţia întregii strategii pentru oraşul Iaşi
Implementarea proiectului va avea un impact asupra imaginii şi
capacităţii oraşului, acesta devenind oraş al inovaţiilor, furnizând
servicii publice eficiente şi de calitate înaltă, dezvoltate în
cooperare cu centrele academice relevante şi sectorul privat de
servicii.
Cooperarea sporită a partenerilor în tripla spirală (public, privat şi
academic) va crea inovaţii în ceea ce priveşte furnizarea şi
calitatea serviciilor.
7. Buget
* Pentru implementarea proiectului, trebuie să fie preconizat un
buget de 750.000 euro pe timp de 3 ani, dintre care se vor utiliza
pentru:
- cercetare: 120.000 euro
- management: 90.000 euro
- investiţii: 300.000 euro
- dezvoltarea produselor şi testarea: 240.000 euro
* Finanţarea:
- D1: dezvoltarea resurselor umane OP
- D1: Regional OP
- D1: Creşterea competitivităţii economice OP
- D3: Dezvoltarea economică şi socială
- D3: Schimbul de experienţe cu privire la dezvoltarea economică
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Propunere de proiect Iaşi
PN 04
1. Titlu proiect
Locaţii pentru centre de afaceri şi dezvoltare ICT în centrul
municipiului Iaşi
2. Măsuri strategice
Orizont 2020 : Iaşi - centru de informare, industrie şi servicii ICT
3. Coordonatorul proiectului
Agenţia de dezvoltare Iaşi (dacă există)
4. Partenerii proiectului
Pentru dezvoltarea municipiului Iaşi ca un centru de informare,
industrie şi servicii ICT, trebuie avută în vedere proiectarea
infrastructurii necesare pentru dezvoltarea economică. Trebuie
stabilită nu numai infrastructura ICT, ci şi spaţiul care să permită o
dezvoltare inovatoare a economiei din municipiu. Alte interese în
joc în acest proiect sunt îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraş şi
conservarea activă a infrastructurii economice şi urbanistice a
oraşului.
Prin urmare, în acest proiect vor participa următorii actori:
- factori economici: Camera de comerţ şi reprezentanţi ai
mediilor de afaceri
- factori urbanistici: departamentele de urbanism şi
arhitectură ale municipiului
- serviciile ICT
- factori educaţionali şi de cercetare: universităţi, licee.
- Instituţii de formare: centre de formare pentru IMM-uri
5. Descrierea proiectului
A. Scop

Municipiul Iaşi a ales să devină un centru european de formare şi
industrii TIC şi de servicii adiacente. Pentru a pune în practică acest
scop este important să sprijinim dezvoltarea economică din interiorul
municipiului şi din regiune. Dezvoltarea economică se bazează pe
doi piloni: creşterea endogenă, prin dezvoltarea afacerilor pe plan
local şi stimularea antreprenorială a universităţilor şi a liceelor, şi o
creştere exogenă prin atragerea de întreprinzători străini care să
contribuie cu o calificare înaltă şi cunoştinţe avansate
complementare la industria şi serviciile locale. Trebuie stabilită şi
pregătită infrastructura necesară atât pentru industria TIC cât şi
pentru serviciile adiacente. În ceea ce priveşte investitorii străini o
opţiune ar fi centrele de afaceri puternice; este evident că şi tinerii
întreprinzători locali au nevoie de un loc pentru a-şi desfăşura
activitatea la preţuri rezonabile. Pentru a menţine activitatea
economică în oraş şi aproape de centrele de cercetare, mai multe
locaţii pot fi adaptate la nevoile tinerilor întreprinzători care
activează în sectoare legate de sau în cadrul industriei ICT.
B. Obiective
Pentru a stabili locaţiile de afaceri legate de industria TIC în interiorul
municipiului, se propun următoarele obiective, luând în considerare
şi calitatea vieţii:
- cercetare: o analiză privitoare la nevoia de locaţii pentru
afacerile din sfera TIC pe termen scurt mediu şi lung
- cercetare: o analiză în ceea ce priveşte dezvoltarea de
afaceri noi din domeniul activităţii de cercetare în
universităţi şi licee
- cercetare: analiza şi identificarea locaţiilor din municipiul Iaşi
potrivite pentru dezvoltarea afacerilor TIC inclusiv din
vecinătatea centrelor de informare şi a spaţiilor verzi,
precum şi o dezvoltare urbană consistentă. O atenţie
deosebită se acordă clădirilor antreprenoriale deja existente
în oraş cărora li se poate schimba destinaţia, precum şi
zonelor de interes istoric care au nevoie de o perspectivă
economică. O altă problemă va fi extinderea locaţiilor de
afaceri pe tot teritoriul oraşului
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-

-

-

-

obiectiv managerial: pentru a face locaţiile de afaceri
durabile şi atractive pentru tinerii întreprinzători va fi nevoie
de cea mai eficientă şi flexibilă structură managerială şi
juridică. Se recomandă stabilirea unui parteneriat între
municipalitate, universitate şi o serie de agenţi economici.
Acest aspect este esenţial pentru dezvoltarea şi
monitorizarea locaţiilor de afaceri şi a activităţilor legate de
acestea. În unele locaţii se poate opta pentru organizarea
unor servicii necesare în transferul cunoştinţelor şi informaţiilor
de la centrele de cercetare către afacerile şi iniţiativele TIC.
obiectiv de planificare: pentru a reconstrui locaţiile de
afaceri necesare în funcţie de nevoi şi de cerere, trebuie
elaborat un plan de lucru şi un plan de finanţare.
obiectiv de implementare: luând în considerare lucrările
care vor trebui efectuate (construcţie, reconstrucţie sau
restaurare), trebuie organizate şi urmate proceduri speciale
pentru licitarea şi contractarea acestor lucrări, precum şi
pentru execuţia lor.
obiectiv de comunicare: luând în considerare strategia
generală a municipiului, este important să transmitem
populaţiei şi potenţialilor întreprinzători care activează în oraş
şi în centrele de informare respective, mesajul că oraşul ţine
cont de orice posibilitate de stimulare a dezvoltării
inovatoare în economia oraşului.

D. Rezultate
Prin stabilirea acestor locaţii de afaceri, oraşul îşi va elabora
infrastructura necesară pentru a stimula dezvoltarea economică
endogenă în domeniul TIC în tot oraşul şi pentru a oferi tinerilor
cercetători şi întreprinzători facilităţi pentru a păstra o legătură
strânsă cu centrele de informare TIC din oraş. În acest caz tinerii nu
vor mai simţi nevoia să plece din Iaşi pentru a lucra în Bucureşti. În
acest fel va creşte competitivitatea oraşului cu garanţia unei
diversităţi economice.
6. Contribuţia la strategia generală a municipiului
Strategia îşi propune să definească o viziune clară pentru viitorul
oraşului. Acest proiect va consolida imaginea oraşului ca o zonă de
inovaţie şi înaltă calitate şi va contracara „exodul creierelor”.
7. Buget
Pentru a selecţiona şi a adapta locaţiile de afaceri la standardele
unui management modern şi de dezvoltare industrială, este
anticipat un buget de 1500000 euro pe o perioadă de 3 ani.

C. Iniţierea proiectului
Pentru a putea deschide centrele de afaceri respective pentru
afaceri în domeniul TIC, următoarele elemente trebuie finalizate:
- Strategia municipiului Iaşi
- Planul de dezvoltare economică
- Planul urbanistic
- Expertiză pentru înfiinţarea firmelor
- Expertiză pentru dezvoltarea industrială şi economică în
domeniul TIC
- Expertiză pentru transferul cunoştinţelor din cercetare în
afacere.
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Propunere de proiect Iaşi

-

PN 05

-

1. Titlu proiect
Stabilirea unor zone de lucru tehnice şi creative pentru industria
textilă şi design.

-

2. Măsuri strategice
Orizont 2020 - Iaşi ca un centru pentru industria uşoară
3. Coordonatorul proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Motivaţie şi parteneri ai proiectului
Pentru a deveni un centru pentru industria uşoară, oraşul Iaşi trebuie
să-şi evalueze moştenirea industrială şi valoarea actuală a acestei
moşteniri în funcţie de noua dezvoltare economică. În oraşul Iaşi se
remarcă două sectoare industriale: industria alimentară şi industria
textilă, inclusiv confecţiile. Acum este sarcina oraşului şi a factorilor
economici să se ocupe de viitorul acestor sectoare, luând în
considerare principiile acestei strategii. Rezultatul va fi o reformă
majoră a industriei textile, utilizând competenţele şi tradiţiile
existente. Că acest lucru este posibil s-a demonstrat deja în unele
regiuni din Europa, de exemplu Kortrijk, o regiune cu tradiţie în
industria textilă. În timpul anilor ‘80, datorită importurilor ieftine şi a
costurilor ridicate ale forţei de muncă locale, întregul sector s-a aflat
într-o criză profundă. Prin fonduri europene şi prin forţa
întreprinzătorilor locali din industria textilă acest sector a fost
reformat în profunzime prin concentrarea asupra specializărilor de
nişă şi prin investiţiile în retehnologizare. Astăzi regiunea este
cunoscută ca un lider european în producţia de covoare, şi un
important centru de prelucrare a fibrelor. Institutul de cercetare în
domeniul textilelor de la Universitatea Gent a jucat un rol important
în acest proces.
Prin urmare următorii actori vor participa la proiect:

agenţi economici: industria textilă, industria de confecţii şi
vestimentară, industria de fire şi fibre, centre de promovare a
afacerilor.
Factori de urbanism: departamentul de proiectare
urbanistică şi sectorul de cultură al municipiului Iaşi.
reprezentanţi ai industriei uşoare
centre de formare pentru IMM-uri şi artizani
factori culturali

5. Descrierea proiectului
A. Scop
Municipiul Iaşi a ales să devină un centru al industriilor creative.
Pentru a-şi atinge acest scop general, trebuie să-şi valorifice tradiţia
industrială existentă şi să o înnoiască prin atragerea de investiţii
străine şi prin sprijinirea dezvoltării economice pe plan local, într-o
manieră durabilă. Una din aceste tradiţii este reprezentată de
industria textilă, aflată în prezent la un punct de răscruce între
oportunităţi şi provocări. Pe de o parte, forţa de muncă din industria
textilă a devenit scumpă, iar nivelul de investiţii în tehnologie este
prea scăzut, aşa încât şansele de supravieţuire a industriei în acest
sector foarte competitiv sunt destul de limitate. Pe de altă parte,
industria textilă şi de confecţii este capabilă să îşi asigure
recunoaşterea internaţională făcând din Iaşi un centru al modei şi al
designului vestimentar. Luând în considerare creşterea nivelului de
salarizare din România, investiţia în aceste nişe ale industriei de
textile şi confecţii poate reprezenta o alternativă în care
cunoştinţele şi competenţele tradiţionale pot fi combinate în mod
creativ cu inovaţia şi cercetarea. Mai mult, oraşul Iaşi joacă un rol
important dintr-o perspectivă culturală, ducând mai departe o
tradiţie înfloritoare în artă şi cultură. De aceea este nevoie de
organizarea infrastructurii în oraş care să permită o legătură între
creativitate, afacere şi cercetare, prin implicarea potenţialului local
şi prin atragerea de experţi din afara Iaşului. Este de preferat ca
această infrastructură să fie amplasată în interiorul oraşului pentru a
garanta fluiditatea economică, precum şi pentru a realiza
conexiunile necesare între factorii relavanţi şi unitatea între diversele
competenţe şi aptitudini relevante.
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B. Obiective
Pentru a putea stabili locaţiile de lucru tehnologice şi de creaţie
pentru producţia textilă şi design trebuie îndeplinite următoarele
obiective:
- cercetare: analiza industriei textile şi confecţii din perspectivă
socială şi economică; analiza în ceea ce priveşte deschiderea de
noi afaceri în acest sector
- cercetare: identificarea participanţilor relevanţi şi a competenţelor
necesare în vederea dezvoltării atelierelor de creaţie şi tehnice din
oraş; analiza nevoilor din procesul de organizare a acestor ateliere
tehnice şi de creaţie pentru a le putea face eficiente şi rentabile
- cercetare: identificarea locaţiilor relevante în care se pot înfiinţa
aceste ateliere, luând în considerare tradiţiile din oraş şi amplasarea
agenţilor relevanţi
- etapa de planificare: trebuie elaborat un plan de afaceri şi un
plan de finanţare pentru a putea organiza activităţile legate de
funcţionarea acestor ateliere şi transferul de cunoştinţe şi
experienţă.
- plan managerial: luând în considerare faptul că atelierele tehnice
şi de creaţie îndeplinesc diverse funcţii în acelaşi timp, este
important să le definim o structură juridică şi managerială
adecvată; această structură va comporta un management
integrat, ţinând cont de tipul de afacere, schimburile culturale,
activitatea de creaţie, inovaţie, formare, calificare tradiţională şi
schimbul de experienţă. Acestă structură va monitoriza şi producţia
şi rezultatele acestor ateliere. Astfel atelierele au drept obiectiv
cheie combinarea diverselor competenţe implicate în procesul de
creaţie din designul vestimentar şi stimularea antreprenoriatului în
general. Ca alternativă, se poate opta pentru dezvoltarea
economică tutelară.
- planul de implementare: ţinând cont de lucrările de construcţie în
funcţie de nevoile şi cererea din partea factorilor implicaţi, pentru
înfiinţarea atelierelor trebuie îndeplinite câteva proceduri de
ofertare. Atelierele pot fi amplasate preferabil în clădiri care au
legături cu tradiţia textilă şi pot fi reprezenta moştenirea industrială.
- planul de comunicare: ţinând cont de strategia municipiului, este
important să transmitem atât locuitorilor cât şi reprezentanţilor din

afară a industriei textile şi a designului vestimentar, mesajul că Iaşi a
ales să sprijine tendinţele inovatoare şi de creaţie din respectivele
sectoare şi că toţi cei care au talent şi abilităţile necesare sunt
invitaţi să participe la mediul de creaţie în textile şi modă.
C. Iniţierea proiectului
Pentru a putea construi atelierele în oraş trebuie luaţi în considerare
următorii paşi în faza iniţială:
- strategia oraşului
- planul de dezvoltare urbană
- analiza generală a sectorului textil şi de confecţii
- planul de dezvoltare economică
- expertiza privitoare la iniţierea unei afaceri
- expertiza în domeniul textilelor şi al confecţiilor
- expertiza moştenirii şi valorilor culturale
- expertiza în ceea ce priveşte promovarea proceselor de creaţie
D. Rezultate
Se vor înfiinţa în oraş 5 ateliere tehnice şi de creaţie în relaţie strânsă
cu sectorul de textile şi confecţii, sectorul cultural, sectorul de
dezvoltare a afacerilor şi institutele de formare pentru artizanat şi
IMM-uri. Mai mult, viabilitatea economică a oraşului va creşte, iar
calitatea moştenirii industriale va cunoaşte îmbunătăţiri. Atelierele
tehnice şi de creaţie funcţionează ca o mare pepinieră pentru tineri
designeri şi întreprinzători şi asigură o punte între industria textilă
tradiţională, vocaţia culturală o oraşului şi strategia lui, folosind
instrumente existente pentru a se conecta la mediul internaţional
cum este de exemplu „Săptămâna internaţională a modei”
6. Contribuţia la strategia generală a municipiului
Acest proiect va consolida imagionea oraşului Iaşi ca un loc în care
creativitatea şi spiritul antreprenorial sunt valorificate în manieră
integrată bazată pe un respect fundamental pentru tradiţiile
industriale şi valorile culturale.
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7. Buget
Se vor aloca 5 000 000 euro pe o perioadă de 4 ani pentru
înfiinţarea a 5 ateliere tehnice şi de creaţie şi pentru a dezvolta
procesele implicate în inovaţie, antreprenoriat, formare, creativitate
şi respectul pentru tradiţiile industriale. Aceasta implică un buget
anual de funcţionare şi construcţie de 250 000 euro per atelier.
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Propunere de proiect Iaşi
PN 07
1. Titlu proiect
Crearea unui centru pentru servicii de promovare a turismului
2. Măsuri strategice
Orizont 2020: Iaşi, capital turistică şi culturală a României
3. Coordonatorul proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Motivaţie şi parteneri ai proiectului
Municipiul Iaşi deţine comori culturale şi naturale în interiorul şi în
jurul lui. Ele reprezintă materia primă pentru orice tip de dezvoltare
turistică. Totuşi aceste avantaje nu sunt exculsive pe teritoriul
românesc. În plus, prezenţa lor nu este suficientă pentru dezvoltarea
unei industrii turistice înfloritoare. Există o nevoie de produse turistice
atractive dublate de servicii profesioniste, precum şi de promovarea
turistică focalizată. De asemenea promovarea turistică necesită o
abordare profesionistă care înseamnă mult mai mult decât tipărirea
unor broşuri şi prezentarea unor reclame strălucitoare. Promovarea
turistică începe cu atitudinea localnicilor faţă de turişti şi cu
calitatea şi flexibilitatea serviciilor locale la impactul turistic. Dacă
şoferul de taxi, recepţionerul de la hotel, negustorul sau vânzătorul
nu sunt în stare să afişeze o atitudine flexibilă şi comunicativă faţă
de clienţii lor este evident că aceştia din urmă nu se vor simţi
bineveniţi şi nu vor avea nici un motiv să viziteze Iaşul din nou. Există
exemple de promovare turistică în oraşe de mărime medie, de
exemplu Brugge (Belgia), Gouda (Olanda) şi Dijon (Franţa), cre nu
includ numai servicii din sfera turismului ci şi magazinele tradiţionale.
Pentru a putea profesionaliza serviciile din sfera turismului şi pentru a
adapta sectorul comercial tradiţional la prezenţa şi activităţile

turiştilor este important să implicăm următorii parteneri în acest
proiect:
- organizaţii ale furnizorilor de servicii turistice (asociaţia
proprietarilor de hoteluri, asociaţii de restaurante, asociaţia
taximetriştilor, etc).
- furnizori de servicii publice (companii de autobuze şi
tramvaie, poliţia, etc)
- reprezentanţi ai camerelor de comeţ şi ai mediului de afceri
- organizaţii ale artizanilor
- centre de limbi străine
- servicii ale primăriei în relaţiile cu publicul
- instituţii financiare care oferă servicii comerciale
- centre de formare profesională pentru întreprinderi şi artizani
- centre de formare profesională pentru poliţie
- centre de formare profesională pentru funcţionarii publici din
oraş
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Municipiul Iaşi a ales să devină o capitală turistică şi culturală a
României. Având în vedere poziţia geografică şi lipsa unei
infrastructuri de drumuri principale din regiune, este evident că
oraşul trebuie să se concentreze pe valorificarea bogăţiilor naturale
şi culturale şi pe o profesionalizare intensivă a infrastructurii şi
serviciilor turistice pentru a-şi putea întâmpina oaspeţii într-o manieră
deschisă şi încurajatoare. Mai multe analize au arătat că prima
impresie este hotărâtoare pentru imaginea generală pe care o
poate avea un turist sau un vizitator despre un oraş: dacă soferul de
autobuz sau de taxi se comportă nerespectuos, turistul va avea o
imagine negativă despre nivelul serviciilor din oraş şi nu va fi motivat
să cheltuiască bani. De aceea cea mai bună promovare a oraşului
o reprezintă prezenţa unor servicii de întâmpinare care implică o
abordare flexibilă şi comunicativă faţă de turişti şi vizitatori. Acest
aspect priveşte atât sectorul public cât şi cel privat: atitudinea
gardienilor de la muzeu este la fel de importantă ca şi
comportamentul chelnerului la restaurant. Prin urmare va fi înfiinţat
un amplu program de formare permanentă pentru a pregăti
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serviciile private şi publice din oraş pentru provocările industriei
turistice. Un centru de formare pentru promovarea turistică
reprezintă deci un instrument important pentru dezvoltarea industriei
turistice din oraş şi din regiune. Pentru a dobândi o atitudine flexibilă
şi comunicativă, se vor lua în considerare trei elemente majore în
cadrul acestor module de formare: învăţarea de limbi străine,
orientarea către client şi serviciile financiare. Programele de formare
trebuie să fie flexibile şi focalizate pe nevoile serviciilor care se vor
confrunta cu exigenţele turiştilor. Într-o etapă ulterioară, o dată
dezvoltate modulele de formare, centrul de formare poate deveni
un centru de informare pentru promovarea turismului capabil să
intre într-o reţea de alte astfel de centre de turism din oraşe
europene de mărime medie cu o importantă moştenire culturală.
B. Obiective
Pentru a înfiinţa un centrul de formare pentru promovarea turismului
trebuie îndeplinite următoarele obiective:
- obiectiv de cercetare: analiza sectorului turistic din
municipiul Iaşi şi a impactului pe care îl are acesta la nivel
social şi economic; analiza obiectivelor de interes turistic din
Iaşi; analiza vizitatorilor din punctul de vedere al originii şi
destinaţiei lor; analiza vizitatorilor oraşului Iaşi din punctul de
vedere al modului cum îşi cheltuiesc banii; analiza vizitatorilor
din punctul de vedere al mijloacelor de transport pe care le
folosesc
- obiectiv de cercetare: inventarierea tuturor serviciilor din
oraşul Iaşi cu care vin în contact turiştii; analiza calitativă a
atitudinilor de întâmpinare existente în sectoarele studiate,
publice şi private; analiza nevoilor în cadrul fiecărui sector
din sfera turistocă. Analiza posibilităţilor de formare
specializată şi focalizată în cadrul fiecărui sector din sfera
turismului (axat pe practica cotidiană)
- obiectiv de cercetare: identificarea celui mai bun
amplasament pentru organizarea unui centru de formare în
promovarea turismului
- obiectiv de dezvoltare: dezvoltarea modulelor de formare
necesare în strânsă cooperare cu diverşi experţi în domeniul

-

-

-

-

limbilor străine (în funcţie de fluxul de vizitatori de o anumită
naţionalitate şi de nivelul de cunoştinţe real al furnizorilor de
servicii turistice), orientare către client (atitudine generală) şi
servicii financiare (sisteme de plată în avantajul clientului în
strânsă cooperare cu experţi financiari)
obiectiv de planificare: trebuie elaborat un plan de afaceri şi
un plan financiar pentru a înfiinţa centrul de formare pentru
promovarea turismului şi pentru a integra diverse funcţii în
acest centru,
obiectiv managerial: sectorul turistic este unul foarte flexibil,
pentru care calitatea produselor şi serviciilor turistice joacă
un rol decisiv. Luând în considerare dezvoltarea produselor
turistice în Iaşi, pe de o parte, şi prezenţa serviciilor turistice
pe de altă parte, este important să îmbunătăţim imaginea
oraşului prin implementarea în regim permanent a unei
abordări orientate spre client. Aşadar este nevoie de o
structură managerială adecvată care să reprezinte atât
sectorul public cât şi cel privat care să poată ţine pasul cu
tendinţele din sectorul turistic şi să monitorizeze nevoile
sectoarelor relevante din municipalitate şi din regiunea Iaşi
pentru a garanta o promovare calitativă a turismului.
Funcţie de implementare: trebuie îndeplinite proceduri de
ofertare ţinând cont de lucrările de construcţie care se vor
efectua pentru înfiinţarea centrului. Având în vedere grupul
ţintă al modulelor de formare şi natura lor, este de preferat o
amplasare cât mai centrală. Prin urmare o opţiune ar putea
fi restaurarea unei clădiri importante din centrul oraşului.
Obiectiv de comunicare: având în vedere strategia
municipiului de a deveni o capitală turistică, participarea
serviciilor locale şi a locuitorilor va fi esenţială pentru succesul
Iaşului ca oraş turistic. De aceea este important să investim
energia necesară în mobilizarea tuturor serviciilor conexe şi a
locuitorilor pentru a participa la aceste module de formare.
În plus este necesară o comunicare deschisă pentru a
cunoaşte îndeaproape nevoile serviciilor implicate, atât
publice cât şi private.
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C. Iniţierea proiectului
Pentru a dezvolta acest centru de formare pentru promovarea
turismului, vor fi necesare următoarele elemente:
- strategia municipiului
- planul de dezvoltare turistică
- planul de dezvoltare urbană
- expertiză în limbi stăine concentrată pe educare
pragmatică
- expertiză în orientarea către client a serviciilor
- expertiză în servicii financiare în interesul clientului
- expertiză în promovarea turismului
- centre de formare relevante pentru antreprenor şi servicii
publice

-

investiţii: 600 000 euro (restaurare, adaptarea unor facilităţi
elementare de formare)
funcţionare: 200 000 euro/an

D. Rezultate
În municipiul Iaşi se va înfiinţa un centru specializat pentru
promovarea turismului cu diverse obiective educaţionale, în
cooperare cu actori relevanţi in cadrul municipalităţii. Organizarea
cursurilor de formare va contribui la îmbunătăţirea imaginii oraşului
pentru vizitatori străini şi români. O abordare mai intens orientată
spre client va contribui de asemenea la calitatea vieţii locuitorulor.
În plus acest centru de formare va deveni un loc de întâlnire pentru
toţi factorii publici şi privaţi implicaţi direct în organizarea serviciilor
pentru turişti. Centrul reprezintă o oportunitate pentru crearea unor
sinergii şi pentru dezvoltarea în continuare a unor produse turistice,
mărind potenţialul turistic al Iaşului.
6. Contribuţia la strategia generală a municipiului
Acest proiect va contribui la imaginea Iaşului ca oraş turistic, va
contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor, un aspect profitabil atât
pentru vizitatori cât şi pentru localnici.
7. Buget
Pentru înfiinţarea centrului de formare pentru promovare turistică
este necesar un buget de 1 200 000 euro, ţinând cont de lucrările
de construcţie şi de funcţionarea centrului de formare, din care:
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Propunere de proiect Iaşi
PN 09
1. Titlu proiect
Îmbunătăţirea cazării turistice în municipiul Iaşi
2. Măsuri strategice
Orizont 2020 – Iaşi- capitală culturală şi turistică a României
3. Coordonatorul proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Motivaţie şi parteneri ai proiectului
Municipiul Iaşi a făcut o opţiune strategică de a deveni o capitală
turistică a României. Având în vedere bogăţiile sale culturale şi
naturale, această opţiune este mai mult decât justificată. Totuşi
simpla existenţă a bogăţiilor elementare nu este suficientă pentru a
dezvolta un sector turistic puternic care să aibă un impact major
asupra dezvoltării economice şi sociale a oraşului. Mai multe condiţii
trebuie să fie îndeplinite şi trebuie luate mai multe măsuri pentru a
face din Iaşi o destinaţie turistică atractivă. Una dintre aceste
condiţii o reprezintă calitatea şi cantitatea cazării turistice în
municipiul şi regiunea Iaşi. Acest proces comportă două aspecte:
actualizarea şi îmbunătăţirea calităţii ofertei existente de cazare şi
crearea de noi posibilităţi de cazare de foarte bună calitate. Pentru
a realiza această condiţie este important ca sectorul privat şi
administraţia locală să lucreze în colaborare. Vor fi invitaţi să
participe în acest proiect:
- asociaţii de hoteluri şi pensiuni
- sectorul hotelier
- sectorul de cazare în regim de demipensiune (cazare cu
mic-dejun inclus)
- departamentul de urbanism al municipalităţii Iaşi
- servicii de siguranţă şi securitate ale municipalităţii
- departamentul de turism al municipiului Iaşi

5. Descrierea proiectului
A. Scop
Municipiul Iaşi a ales să devină o capitală turistică a României.
Având în vedere poziţia geografică, oraşul trebuie să investească în
valorificarea bogăţiilor naturale şi culturale şi în profesionalizarea
infrastructurii turistice. În ceea ce priveşte infrastructura turistică unul
din elementele fundamentale îl reprezintă dezvoltarea capacităţii
de cazare turistică. Un scop esenţial este îmbunătăţirea cantităţii şi
calităţii cazării turistice în funcţie de nevoile pieţei şi de exigenţele
turiştilor. Aşadar este nevoie de un plan de investiţie specializată
menit să îmbunătăţescă potenţialul actual şi să atragă investitori
internaţionali din industria hotelieră şi de catering .
B. Obiective
Pentru a îmbunătăţi cantitatea şi calitatea cazării turistice
următoarele obiective trebuie duse la îndeplinire:
- obiective de cercetare: analiza diverselor categorii de
cazare turistică în municipiul Iaşi; analiza cantitativă a ofertei
de cazare pe categorii existente; analiza calităţii ofertei
existente de cazare turistică; normarea calităţii şi cantităţii
cazării turistice comparativ cu alte oraşe de mărime medie
din România, normarea la nivel internaţional
- obiectiv de cercetare: analiza cantitativă a nevoilor de
cazare hotelieră în funcţie de planul de dezvoltare turistică
- obiectiv de cercetare: analiza nevoilor legate de
capacitatea de cazare turistică existentă; analiza
capacităţii de cazare existentă în funcţie de planul de
dezvoltare urbană şi planul de mobilitate.
- obiectiv managerial: având în vedere nivelul investiţiilor în
sectorul turistic şi flexibilitatea tendinţelor din turism este
necesară infiinţarea unui grup managerial din care să facă
parte reprezentanţi ai sectorului public şi privat, în funcţie de
planul de dezvoltare turistică, ei au responsabilitatea de a
elabora programul de îmbunătăţire a calităţii cazării
existente; în cadrul acestui program municipalitatea va
acorda facilităţi speciale sectorului privat, responsabil cu
cazarea turistică respectând întru totul regulile concurenţei;
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o altă responsabilitate a grupului managerial este să
înfiinţeze un program pentru atragerea de noi investiţii în
sectorul hotelier.
Obiectiv de implementare: având în vedere schemele de
investiţii care vor fi propuse, trebuie stabilite procedurile
necesare şi indicatorii utilizaţi pentru a controla valoarea în
bani şi impactul asupra îmbunătăţirii calitative şi cantitative a
cazării turistice.
Obiectiv de comunicare: având în vedere strategia oraşului
este important să stabilim o comunicare eficientă cu sectorul
turistic local pentru a realiza obiectivele legate de cazare; în
funcţie de strategie este important să stabilim o comunicare
deschisă cu investitorii străini în ceea ce priveşte strategia
oraşului şi potenţialul pentru investiţiile lor.

6. Contribuţia la strategia generală a municipiului
Proiectul va contribui la imaginea Iaşului ca un oraş al turismului de
calitate. Oraşul va dispune de o capacitate de cazare mărită, un
aspect important în atragerea de vizitatori pe termen lung.
7. Buget
Pentru a finanţa ambele scheme de investiţii, se poate crea un fond
mixt pentru fiecare din scheme, aşa încât să poată estima un buget
total de 1 600 000 euro pentru 4 ani din care:
- cercetare şi management: 200 000 euro
- schema de investiţie în cazarea existentă: 1 000 000 euro
- schema de investiţie în înfiinţarea unei noi capacităţi de
cazare: 400 000 euro

C. Iniţierea proiectului
Pentru a îmbunătăţi cazarea turistică va fi nevoie de următoarele
elemente:
- stategia oraşului
- planul de dezvoltare turistică
- planul de dezvoltare urbană
- planul de dezvoltare economică
- expertiză în sistemele de calitate a cazării turistice
- expertiză în infiinţarea sistemelor de control a calităţii pentru
cazarea din hotelului şi pensiuni
- expertiză în scheme de investiţii
- expertiză în siguranţa şi securitatea cazării turistice
D. Rezultate
În municipiul Iaşi vor fi elaborate două scheme majore de
îmbunătăţire a cantităţii şi calităţii cazării turistice, în funcţie de
rezultatele planului de dezvoltare turistică. Una din scheme se va
concentra pe capacitatea de cazare existentă; cealaltă se va
concentra pe atragerea de noi investiţii pentru cazare turistică.
Ambele scheme vor fi coordonate de o echipă în care
municipalitatea este implicată direct.
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Propunere de proiect Iaşi
PN 010
1. Titlu proiect
Modernizarea şi profesionalizarea pieţelor din Iaşi
2. Măsuri strategice
Orizont 2020 - Iaşi – centru regional de servicii
3. Coordonatorul proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Motivaţie şi parteneri ai proiectului
Municipiul Iaşi a optat să devină un centru regional de servicii.
Acestă opţiune strategică implică faptul că municipiul Iaşi
organizează o serie de funcţii pe teritoriul său. Acest lucru este
posibil numai datorită dimensiunilor oraşului: mărimea îi dă suficient
volum critic pentru a face aceste funcţii eficiente sau rentabile. Una
dintre aceste funcţii este distribuţia de bunuri: datorită numărului de
locuitori, transportul şi vânzarea de bunuri diverse în cantitate
suficientă sunt profitabile, deoarece sunt suficienţi potenţiali clienţi
pentru ele. Pe de altă parte călătoria la Iaşi în condiţiile unei oferte
mult mai diverse este mult mai profitabilă deoarece în oraş trăiesc
mai mulţi potenţiali cumpărători decât într-un sat. Cu alte cuvinte
municipiul Iaşi joacă un rol esenţial în distribuţia bunurilor, iar locurile
tradiţionale pentru îndeplinirea acestei funcţii sunt pieţele.
Având în vedere schimbările în cerere şi ofertă, înfiinţarea de
hipermarketuri şi concurenţa lor în oraş şi aplicarea normelor
europene de comercializare a alimentelor, aceste pieţe tradiţionale
trebuie să înfrunte mari dificultăţi pentru a supravieţui ca activitate
economică în Iaşi. Trebuie definită o nouă funcţionalitate
economică pentru aceste pieţe complementară la activitatea
hipermarketurilor, care să ofere alte produse, neincluse în oferta
hipermarketurilor. Închiderea pieţelor nu este o opţiune dată fiind

funcţia socială a acestor activităţi şi posibilitatea de a menţine
legăturile sociale şi economice dintre oraş şi zona rurală învecinată.
În plus aceste pieţe funcţionează în spaţii deschise în oraş. Dintr-o
perspectivă urbanistică este important ca aceste spaţii deschise săşi păstreze funcţionalitatea. Totuşi îmbunătăţirea calităţii în
infrastructura şi instalaţiile pieţei poate contribui la îmbunătăţirea
calităţii vieţii în municipiu.
În sfârşit, după cum s-a observat în multe oraşe medii şi mici, pieţele
locale reprezintă o atracţie specială pentru turişti: este un loc din
oraş unde vizitatorul ia contact cu tradiţiile locale şi aromele şi
produsele specifice regiunii. Aceste pieţe au a importantă
funcţionalitate ca atracţii turistice, mai ales în zonele în care
condiţiile meteorologice sunt suficient de bune pentru ca fermierii să
îşi aducă produsele direct la piaţă. Cum Iaşi îşi propune să devină o
capitală turistică a României este important să ridice standardele
de calitate a serviciilor în pieţe. Pentru a-şi duce la îndeplinire acest
deziderat vor fi implicaţi următorii parteneri:
- Agenţi economici: asociaţii ale furnizorilor de servicii de
piaţă, camere de comerţ, agenţii turistice.
- Agenţi administrativi: sectorul de urbanism, cel de
alimentaţie şi sănătate plublică, ca şi cel de siguranţă a
cetăţeanului.
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Municipiul Iaşi a ales să devină un centru regional de servicii. Având
în vedere mărimea oraşului, există suficient potenţial disponibil
pentru a îndeplini câteva funcţii majore în regiune. Una dintre
aceste funcţii este distribuţia de bunuri, în particular distribuţia de
produse alimentare care provin din regiune. Distribuţia acestor
produse se desfăşoară în primul rând în pieţele din Iaşi. Aceste pieţe
sunt organizate în aer liber în locuri special amenajate din oraş,
acolo unde există infrastructură elementară. Având în vedere
apariţia hipermarketurilor importatoare de produse alimentare din
toată lumea şi aplicarea normelor europene cu privire la siguranţa
alimentelor, a apărut nevoia de actualizare şi specializare a pieţelor.
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Pe lîngă funcţia economică, aceste pieţe îndeplinesc şi alte funcţii.
În primul rând ele au o importantă funcţie socială fiind locul de
comunicare dintre oraş şi zonele învecinate. Apoi aceste pieţe sunt
spaţii deschise în oraş, reprezentând adevărate oaze de oxigen
printre cartierele de blocuri; aşadar este important să avem grijă de
aceste locuri din punct de vedere urbanistic fără ca ele sa-şi piardă
identitatea. În sfârşit, mai ales în ţările cu climă caldă, aceste pieţe
reprezintă o importantă atracţie turistică, vizitatorii putând să
observe îndeaproape modul de viaţă original din oraşul şi regiunea
respectivă şi specificul local. Luând toate aceste funcţii în
considerare, este important să menţinem pieţele prin modernizare şi
profesionalizare pentru a nu fi nevoiţi să le închidem.
B. Obiective
Pentru a moderniza şi profesionaliza pieţele din Iaşi trebuie
îndeplinite următoarele obiective:
- obiectiv de cercetare: identificarea pieţelor existente;
analize ale produselor comercializate în aceste pieţe;
analize ale specializării lor pentru fiecare din pieţe (pieţe
generale, pieţe de flori, pieţe de peşte, etc.); identificarea
locului de origine a vânzătorilor din piaţă (oraş, regiunea Iaşi,
altă regiune sau chiar de peste granită); analiza nevoilor şi
dorinţelor clienţilor din aceste pieţe; analize privitoare la
accesibilitatea pieţelor.
- obiectiv de cercetare: analiza normelor europene aplicabile
în cazul produselor comercializabile în piaţă; analiza
infrastructurii existente în şi în jurul pieţei; analiza serviciilor
oferite în piaţă; analiza sistemelor de administraţie existente
în pieţe şi siguranţa pieţelor.
- obiectiv managerial: pentru a monitoriza sistemul de
modernizare şi profesionalizare a pieţelor este necesară
infiinţarea unui grup managerial la care să participe
reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai furnizorilor de
servicii în piaţă; o dată cu îmbunătăţirea infrastructurii
elementare, adaptarea pieţelor la standarde europene şi
valorificarea spaţiilor deschise din oraş, se va realiza un
program de motivare a furnizorilor de servicii de piaţă pentru

-

-

a-i ajuta să-şi profesionalizeze afacerea; grupul managerial
trebuie să iniţieze acest program de motivare şi să
monitorizeze rezultatele acestei operaţiuni în funcţie de
strategia definită şi planul de acţiune.
plan de implementare: având în vedere schemele de
investiţii potenţiale pentru fiecare piaţă în parte, vor fi iniţiate
procedurile de ofertare necesare pentru actualizarea
infrastructurii pieţei.
plan de comunicare: pentru a realiza scopul propus de
modernizare tehnică şi comercială şi de profesionalizare
serviciilor oferite în piaţă, este important să organizăm o
comunicare deschisă cu distribuitorii şi furnizorii de servicii; de
asemenea este necesară comunicarea cu populaţia locală
pentru a asigura succesul modernizării. De asemenea, se va
realiza comunicarea cu turiştii, integrată în pachetele de
informare turistică în legătură cu activităţile pe care le oferă
oraşul

C. Iniţierea proiectului
Pentru a moderniza pieţele următoarele elemente sunt vitale:
- strategia oraşului
- planul de dezvoltare economică
- planul de dezvoltare urbană
- planul de mobilitate
- planul de siguranţă
- expertiză privitoare la normele europene
- expertiză privitoare la schemele de investiţie şi monitorizare
- expertiză privitoare la profesionalizarea serviciilor oferite de
furnizorii din pieţe
- expertiză în sistemele de controlul calităţii în pieţe
- centre de formare pentru educaţie profesională, comerţ şi
antreprenoriat.
D. Rezultate
În municipiul Iaşi spaţiile în care funcţionează pieţele îşi vor păstra
profilul multifuncţional şi vor integra organizarea serviciilor şi
distribuţia bunurilor produse în regiunea municipiului Iaşi. De aceea
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se va iniţia o schemă de investiţie majoră pentru îmbunătăţirea
spaţiilor în care funcţionează pieţele şi o schemă de investiţie pentru
modernizarea serviciilor de distribuţie conexe.
6. Contribuţia la strategia generală a municipiului
Acest proiect va contribui la imaginea Iaşului ca centru regional de
servicii. Spaţiile deschise vor fi mai atractive fără să işi schimbe
funcţiile stabilite pe arealul lor.
7. Buget
Pentru a moderniza şi profesionliza pieţele din Iaşi, se va fixa un
buget în funcţie de numărul pieţelor identificate; pentru a realiza
schemele de investiţii se estimează un buget de 500.000 euro/an,
din care:
- 50.000 euro pentu cercetare şi administrare generală
- 250.000 euro pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
pieţelor
- 200.000 euro pentru profesionalizarea serviciilor inclusiv
cursuri de formare specializate pentru comercianţii din piaţă.
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Propunere de proiect Iaşi
PN 012
1. Titlu proiect
Planul de mobilitate urbană
2. Măsuri strategice
Orizont 2020 - Iaşi, un oraş respirabil
3. Coordonatorul proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Motivaţie şi parteneri ai proiectului
Iaşiul este un municipiu important în România. Are ambiţia de a
deveni un oraş turistic şi un centru regional din nordul României. În
plus, Iaşiul doreşte să devină un centru al industriilor creative. Acest
lucru va avea un impact direct asupra vieţii şi calităţii ei: activitatea
şi transportul se vor intensifica şi, dată fiind creştera spectaculoasă a
numărului de maşini din România şi, în special din oraşele româneşti,
acest lucru va duce inevitabil la blocaje majore în trafic. În
consecinţă aerul va fi mai poluat ameninţând atât sănătatea
cetăţenilor cât şi starea clădirilor vechi din oraş. De asemenea nu
va mai fi posibilă organizarea de servicii eficiente din punct de
vedere al costurilor astfel încât municipiul Iaşi nu va mai reprezenta
o atracţie pentru potenţialii investitori. În locul imaginii de oraş
dinamic şi atractiv din nordul ţării, Iaşiul va fi va decădea la stadiul
de oraş poluat post-industrial. De aceea, având în vedere
intensificarea traficului spre şi dinspre oraş, creşterea socială şi
economică în zonă, va fi vital să punem în practică un plan de
mobilitate urbană în timp pentru a face traficul in oraş mai puţin
dependent de maşinile particulare prin găsirea unor alternative
eficiente şi pentru a structura fluxul de trafic către periferia oraşului
unde se pot construi parcări multifuncţionale. Participarea
constructivă a proprietarilor de magazine a artizanilor şi a locuitorilor

este un aspect important în succesul unui asemenea plan de
mobilitate.
Pentru a defini un plan general de mobilitate urbană trebuie să-i
implicăm pe următorii parteneri într-un mod activ:
- agenţi economici: asociaţii de artizani, asociaţii ale
proprietarilor de magazine, Camera de Comerţ, asociaţii de
hoteluri şi restaurante, furnizori şi distribuitori locali de servicii,
firme de construcţii, etc
- factori sociali: locuitori ai municipiului Iaşi, instituţii
educaţionale, spitalele şi centrele de îngrijire din Iaşi
- factori din transport: companii de transport public, firme de
taximetrie, firme private de distribuţie
- factori administrativi: administraţia locală, agenţii de mediu,
departamentul de urbanism, forţele de securitate şi de
poliţie
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Municipiul Iaşi a ales să devină un oraş confortabil. Aici sunt incluse
două elemente: Iaşi văzut ca un oraş cu aer respirabil şi Iaşi ca oraş
în care şi locuitorii şi vizitatorii au parte de spaţiu de calitate. Acestă
opţiune strategică reflectă dorinţa puternică de a avea un oraş
atrăgător cu o înaltă calitate a vieţii atât pentru locuitori cât şi
pentru vizitatori.
Având în vedere valorile sale culturale, investiţiile în inovaţii şi
dezvoltare economică, oraşul are toate şansele să îşi atingă scopul.
Totuşi există câteva piedici în realizarea lui: una ar fi lipsa din ce în
ce mai acută a posibilităţilor de mobilitate în oraş datorită numărului
crescut de maşini care circulă spre şi dinspre oraş în fiecare zi. Cum
oraşul nu este proiectat pentru susţinerea unui flux permanent al
unui volum uriaş de maşini, acest aspect va afecta calitatea vieţii şi
a infrastructurii oraşului. Iar această calitate a vieţii este necesară
pentru a atrage investitori care doresc să susţină eforturile de
inovaţie. De asemenea va afecta starea de sănătate a cetăţenilor,
şi se va mări incidenţa afecţiunilor pulmonare cronice din cauza
smogului de pe străzi şi dintre clădiri. Intoxicarea cu CO2 este o
consecinţă directă a creşterii traficului rutier din oraş, iar blocajele
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vor contribui şi mai mult la această intoxicare. De asemenea
clădirile din oraş vor fi afectate şi ele, iar distribuţia din oraş va fi
limitată. În sfârşit, locuitorii se vor confrunta cu scăderea siguranţei
pe străzile oraşului, iar mobilitatea persoanelor cu handicap va fi
redusă. Având în vedere aceste ameninţări, precum şi poziţia
geografică a municipiului Iaşi pe harta României, este evidentă
necesitatea unui plan de mobilitate urbană pentru a ţine sub
control fluxul de maşini care intră şi ies din oraş.
B. Obiective
Pentru a elabora planul de mobilitate urbană trebuie îndeplinite
următoarele obiective:
- obiectiv de cercetare: analize privitoare la fluxul de maşini în
diferite momente ale zilei pe tot teritoriul oraşului;
identificarea locurilor de origine şi destinaţie ale acestor
fluxuri rutiere (care sunt punctele de atracţie); analize
privitoare la identitatea celor care folosesc maşini (locuitori,
studenţi, turişti, etc); analiza scopurilor folosirii maşinilor în oraş
(scopuri profesionale sau private)
- obiectiv de cercetare: analiza asupra stării drumurilor din
oraş; analiza strangulărilor şi a zonelor periculoase din trafic;
analiza calităţii spaţiilor deschise şi posibilitatea construirii de
parcări în relaţia cu alte modalităţi de transport, pentru a
crea noduri intermodale de transport.
- obiectiv de cercetare: analiza alternativelor de mobilitate în
oraş; analiza serviciilor organizate (frecveţă, capacitate) şi a
utilităţilor; analize privitoare la serviciile furnizate între oraş şi
regiunea înconjurătoare; analiza facilităţilor dezvoltate
pentru acestea în oraş şi în afara lui.
- obiectiv de cercetare: analiza nevoilor diverselor categorii
de locuitori ai oraşului; atenţie specială se acordă grupurilor
speciale de mobilitate (studenţi, persone în vârstă) şi
furnizorilor de servicii economice (nivel şi frecvenţă de
distribuţie)
- obiectiv de cercetare: analiza resurselor energetice folosite
în oraş; având în vedere deschiderea oraşului spre inovaţie şi
prezenţa universităţilor se poate face o cercetare pentru a

-

-

-

-

identifica combustibili alternativi care pot fi folosiţi în oraş
pentru a reduce emisiile de CO2
obiectiv managerial: pentru a putea elabora planul de
mobilitate urbană se va organiza un grup de lucru
multidisciplinar care să administreze procesul de dezvoltare
al planului de mobilitate urbnă; vând în vedere multitudinea
de interese şi strategia generală a municipiului, acest grup
managerial va face recomadările elementare pe termen
scurt şi pe termen lung.
obiectiv de elaborare a planului: pe baza cercetărilor, se vor
face propuneri pentru un plan de mobilitate urbană din care
să reiasă recomandări clare legate de
infrastructură,
circulaţie, organizarea serviciilor de mobilitate şi folosirea
resurselor de energie alternativă. Pentru fiecare din aceste
capitole se va elabora un plan de acţiune şi se vor defini o
serie de indicatori. Se va monitoriza progresul şi efectul
implementării asupra mobilităţii în general, asupra sănătăţii,
siguranţei şi calităţii vieţii în oraş. În fine, este evident că sunt
necesare revizuiri integrale ale planului de mobilitate urbană
la fiecare 5 ani.
Obiectiv de implementare: având în vedere multiplele
interacţiuni cu diverşi actori şi conţinutul practic al
recomandărilor este necesar să existe o legătură între
fiecare plan de acţiune şi un pachet de implementare bine
definit din care să facă parte şi procedurile necesare de
ofertare. De asemenea va fi necesară monitorizarea şi
asistarea implementării şi execuţiei noului plan de mobilitate
urbană .
Obiectiv de comunicare: pentru a defini un nou plan de
mobilitate urbană este esenţială comunicarea cu toţi actorii
implicaţi. Acest lucru contează pentru etapele de
cercetare, etapa de planificare şi cea de implementare.
Introducerea unui nou plan de mobilitate urbană trebuie să
fie dublată de o campanie intensivă de informare.

C. Iniţierea proiectului
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Pentru a defini planul de mobilitate urbană se va ţine cont de
următoarele elemente:
- strategia oraşului
- planul de dezvoltare socio-economică a oraşului
- planul de conservare
- planul de dezvoltare urbană
- expertiza privitoare la mobilitatea urbană
- expertiza asupra resurselor alternative de energie
- expertiza în relaţii şi comunicare cu publicul
- expertiza pe analiza de trafic
- expertiza în ceea ce priveşte distribuţia şi logistica
municipală
- expertiza asupra transportului public

în ceea ce priveşte investiţiile minore dar urgente care trebuie
făcute pentru a neutraliza cele mai periculoase şi cele mai
aglomerate zone din trafic se estimează un buget de 2 100 000
euro.

D. Rezultate
În municipiul Iaşi se va realiza un plan multifuncţional de mobilitate
urbană care face legătura între interesele diverselor grupuri de
utilizatori şi strategia oraşului având ca efect un oraş confortabil.
Implementarea acestui plan are ca rezultat o mai bună
administrare a traficului, o mobilitate îmbunătăţită în infrastructură şi
introducerea unor servicii de mobilitate alternativă în oraş şi în afara
lui.
6. Contribuţia la strategia generală a municipiului
Planul de mobilitate urbană va contribui la opţiunea strategică a
municipiului de a deveni un spaţiu confortabil şi sănătos.
Implementarea acestei strategii va avea un impact pozitiv asupra
calităţii vieţii din oraş şi asupra dezvoltării economice pe măsură ce
oraşul va deveni un loc mai plăcut în care să locuieşti.
7. Buget
Având în vedere diversele procese în elaborarea planului de
mobilitate urbană, se estimează un buget de 900 000 euro pe o
perioadă de 3 ani. Din aceştia:
- management 300 000
- cercetare 300 000
- consultanţă 300 000
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Propunere de proiect Iaşi
PN 015
1. Titlu proiect
Managementul transportului public de pasageri
2. Măsuri strategice
Orizont 2020: Iaşi - un oraş uşor accesibil
3. Coordonatorul proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Motivaţie şi parteneri ai proiectului
Municipiul Iaşi a făcut opţiunea strategică de a deveni un oraş uşor
accesibil. Aceasta este o condiţie importantă care trebuie
îndeplinită pentru ca Iaşiul să devină un oraş cu potenţial turistic, un
oraş dinamic care acordă spaţiu de dezvoltare industriilor creative.
Problema accesibilităţii nu se referă doar la calitatea infrastructurii ci
şi la calitatea serviciilor de mobilitate care funcţionează în oraş şi în
jurul lui. Un asemenea serviciu de mobilitate esenţial în contextul
urban este transportul public. Transportul public se compune din
toate serviciile livrate cu trenuri, tramvaie, troleibuze şi autobuze.
Având în vedere dimensiunea urbană elementară a oraşului Iaşi şi
rolul lui de centru regional, este important ca oraşul să-şi consolideze
această poziţie oferind un sistem de transport public durabil şi
eficient locuitorilor şi vizitatorilor, respectând pe deplin structura şi
moştenirea urbană. În plus, în măsura în care oraşul doreşte să
folosească aeroportul pe post de nod major de transport pentru
călători din afara oraşului, este esenţial să aibă conexiuni bune cu
centrele economice importante intra şi extra urbane. Înbunătăţirea
şi profesionalizarea administraţiei transportului public de pasageri
este un element important pentru punerea în aplicare a planului
urban de mobilitate. Se mai iau în calcul inovaţiile şi sursele
regenerabile de energie în managementul transportului public, în
stânsă colaborare cu instituţiile de informare şi cercetare din oraş.

Un alt aspect este diversificarea produselor de transport public şi a
preţurilor corespunzătoare în funcţie de categoriile sociale cărora se
adresează: se pot fixa produse şi preţuri speciale pentru studenţi şi
persoane în vârstă în vederea promovării mobilităţii şi independenţei
sociale a acestora. Acest proiect va contribui la îmbunătăţirea
calităţii mediului în general şi a calităţii vieţii atât pentru vizitatori cât
şi pentru locuitori, va îmbunătăţi mobilitatea în oraş şi legăturile
sociale şi economice între oraş şi împrejurimi, consolidând astfel Iaşul
ca centru regional. În sfârşit proiectul va contribui la imaginea Iaşului
ca oraş al inovaţiilor în măsura în care se vor introduce noi tehnologii
în funcţionarea transportului public.
Pentru realizarea acestui proiect vor fi implicaţi următorii parteneri:
- agenţi ecomonici: asociaţii ale artizanilor, asociaţii de
hoteluri şi restaurante, camere de comerţ, asociaţii ale
proprietarilor de magazine
- factori implicaţi în mobilitate: administraţia aeroportului,
firme de transport cu autobuzul, de troleibuzul, de tramvaiul
şi pe calea ferată
- factori administrativi: administraţii de transport, administraţii
de planificare urbană, Consiliul judeţean Iaşi
- agenţi de turism: servicii turistice, întreprinzători turistici
- agenţi educaţionali : universităţi, licee
- agenţi sociali :spitale, etc.
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Municipiul Iaşi trebuie să devină un oraş accesibil. De aceea
infrastructura are nevoie de îmbunătăţiri pentru a garanta un nivel
satisfăcător de accesibilitate şi adresabilitate. Serviciile din sfera
transportului de pasageri trebuie să fie şi ele eficiente şi adaptate la
nevoile potenţialilor clienţi pentru o mai bună accesibilitate urbană.
În cadrul pachetului de servicii de mobilitate, transportul public de
pasageri joacă un rol esenţial ca instrument de garantare a
accesibilităţii. Astfel, este importantă monitorizarea diferitelor moduri
de transport public în oraş şi în afara lui şi înfiinţarea unui sistem de
administrare transparent care să implice toţi factorii publici pentru a
garanta un serviciu eficient la nivelul tuturor modurilor de transport
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public. În practică aceasta înseamnă că toate serviciile sunt
coordonate într-un mod eficient în aşa fel încât să acopere un areal
extins în jurul oraşului, iar serviciile să fie oferite pe o perioadă cât
mai lungă posibil pe parcursul zilei scopul acestui proiect este de a
înfiinţa un sistem de administrare generală a transportului public
intra şi extra urban. Aici sunt incluse mai multe aspecte cum ar fi
infrastructura de mobilitate pentru transportul public, cantitatea şi
calitatea vehiculelor, furnizarea de energie, introducerea de
tehnologii noi, fixarea preţurilor şi identificarea locului pe care ar
trebui să-l ocupe serviciile de transport public în cadrul modalităţilor
de transport urban.
B. Obiective
Pentru infiinţarea unui sistem de administrare general pentru
transportul public de pasageri în oraşul Iaşi se au în vedere
următoarele obiective:
- obiectiv de cercetare: analiza cererii de mobilitate urbană şi
regională; diversificarea cererii de mobiliate în funcţie
domiciliu, categorie socială şi orientare profesională.
- obiectiv de cercetare: analize privitoare la diversele servicii
de mobilitate publică; identificarea unui nivel al serviciilor din
punct de vedere geografic şi pe intervale orare;
identificarea calităţii şi cantităţii vehiculelor in dotare;
identificarea infrastructurii utilizată de diverşi furnizori de
transport public la nivelul oraşului şi al regiunii; identificarea
posibilităţilor de dezvoltare a benzilor de mare viteză şi a
benzilor rezervate autobuzelor în oraş
- obiectiv de cercetare: analiza impactului social şi economic
al trasportului public la nivelul regiunii Iaşi; identificarea
posibilităţilor de ofertare a unor linii de transport către
companii private, sau încurajarea iniţiativelor public-private
în domeniul transportului
- obiectiv de cercetare: identificare unor opţiuni variate de
coordonare a tuturor serviciilor de transport public din Iaşi şi
din regiune în aşa fel încât să garanteze o cât mai largă
acoperire geografică şi un interval orar cât mai extins posibil,
în măsura în care aceste servicii sunt organizate eficient din

-

-

-

-

punct de vedere financiar şi ţin cont de obiectivele sociale;
dezvoltarea unui sistem de stabilirea preţurilor şi de taxare
integrată
obiectiv de cercetare: analize privitoare la furnizarea de
energie pentru toate modalităţile de transport public;
analiza impactului furnizării de energie asupra mediului şi
calităţii aerului; identificarea combustibililor cu emisii scăzute
de CO2 care se pot folosi în diverse servicii de transport
public pentru a promova energia nepoluantă
obiectiv managerial: având în vedere diferiţi furnizori de
servicii de transport public şi dezvoltarea unui sistem de
transport public integrat pentru pasageri urban şi regional,
trebuie constituită o echipă administrativă care să iniţieze
negocieri cu diverşi furnizori de servicii de transport public
pentru a coagula un sistem integrat în funcţie de eficienţă şi
de nevoile sociale ale locuitorilor şi vizitatorilor. De asemenea
echipa administrativă va monitoriza nivelul de satisfacere a
clienţilor şi punctualitatea serviciilor livrate. În sfârşit, echipa
administrativă va evalua necesitatea serviciilor şi impactul
asupra mediului
obiectiv de implementare: având în vedere adaptarea
infrastructurii, parcul de vehicule şi furnizarea de energie este
necesară organizarea şi executarea procedurilor de
ofertare.
Obiectiv de comunicare: având în vedere aspectul social al
organizării transportului public pentru pasageri este necesară
înfiinţarea unor linii de comunicaţii cu privire la nevoia de
servicii focalizată pe anumite grupuri ca de exemplu marii
angajatori din regiune şi categoriile sociale defavorizate;
pentru a promova o mobilitate durabilă şi constantă, este
necesară promovarea permanentă în rândul locuitorilor şi al
vizitatorilor a serviciilor integrate şi a sistemului de taxare.

C. Iniţierea proiectului
Pentru a iniţia un sistem administrativ integrat în transportul public de
pasageri sunt evidenţiate următoarele elemente:
- strategia oraşului
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-

planul de dezvoltare urbană
plan de mobilitate urbană
planul de siguranţă şi securitate urbană
expertiză în managementul traficului
expertiză în taxarea integrată
expertiză în managementul de transport public
expertiză în economia transportului
expertiză în furnizarea de energie pentru transport şi logistică
expertiză în comunicaţiile din serviciile publice

-

400 000 euro : introducerea de noi tehnologii

D. Rezultate
În Iaşi se va înfiinţa un sistem integrat de administrare a serviciilor de
transport public. Acesta va face posibilă coordonarea orarelor
diverselor modalităţi de transport şi acoperirea unui areal geografic
cât mai larg pentru serviciile publice. Aceste elemente, combinate
cu un sistem de taxare integrat vor contribui la acomodarea
pasagerilor în toate tipurile de transport public. Acest sistem
administrativ va putea să acorde un loc preferenţial pentru serviciile
coordonate de transport public în procesul de elaborare al planului
de mobilitate urbană şi va veni în întâmpinarea nevoilor de
mobilitate ale categoriilor sociale defavorizate. În fine, datorită
integrării noilor tehnologii aceste servicii vor contribui la
îmbunătăţirea calităţii aerului şi a calităţii vieţii din oraş.
6. Contribuţia la strategia generală a municipiului
Acest sistem va contribui la îndeplinirea obiectivului de oraş
accesibil şi va consolida poziţia Iaşiului ca un centru regional prin
coordonarea serviciilor de transport public spre şi dinspre oraş. De
asemenea oraşul va deveni mai atractiv şi va creşte calitatea vieţii.
7. Buget
Pentru a realiza managementul coordonat al serviciilor de transport
public se estimează un buget de 1 500 000 euro pe 4 ani, din care:
- 200 000 euro : management general
- 100 000 euro: cercetare
- 800 000 euro : adaptarea infrastructurii la transportul public
pentru pasageri
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sociale, există o oprtunitate reală de a dezvolta şi implementa noi
tehnologii.

PN 017

Pentru a realiza acest proiect, vor fi implicaţi următorii parteneri :
- Factori administrativi: serviciile sociale ale municipalităţii,
şcoli, grădiniţe, spitale, departamente de resort din consiliul
judeţean, ministere de resort; departamentul ICT, sectorul de
comunicaţii al municipalităţii;
- Factori economici: furnizori de servicii;
- Factori educaţionali: licee, organizaţii educaţionale pentru
servicii sociale; centre de formare profesională penrtu IMMuri; departamente sociale ale universităţilor din Iaşi;
- Factori sociali: ONG-uri, care funcţionează în funcţie de
gradul de integrare socială al diferitelor grupuri ţintă şi ONGuri furnizoare de servicii sociale.

1. Titlu proiect
Integrarea serviciilor sociale
2. Măsuri startegice
Orizont 2020 – Iaşi: un oraş cu servicii sociale de nivel înalt
3. Coordonatorul proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Motivaţie şi parteneri ai proiectului
Municipiul Iaşi a ales să ofere servicii sociale de nivel înalt locuitorilor
săi, iar îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru toţi cetăţenii este un
obiectiv major pentru politicienii oraşului. Datorită schimbărilor
sistemului socio-economic din România, datorită descentralizării
constante şi intrării în Uniunea Europeană, toţi locuitorii şi instituţiile
trebuie să se adapteze unei noi situaţii. Unii au aptitudinile şi
mijloacele financiare pentru a se adapta, alţii nu au posibilităţile de
a investi în reorganizarea vieţii lor şi au nevoie de asistenţă în mod
special pentru a-şi realiza acest obiectiv. În plus, apar şi alte nevoi în
societatea românească pentru care nici autorităţile şi nici sectorul
public încă nu au formulat un răspuns clar. În sfârşit, structura
grupurilor ţintă se schimbă şi ea; de aceea nu mai este posibilă
organizarea unor soluţii generale care să le acopere nevoile. O
atenţie specială trebuie acordată cetăţenilor de vârsta a treia, care
se confruntă cu izolare socială şi economică, şi persoanelor cu
handicap pentru care integrarea socială este o condiţie esenţială
pentru integrarea societăţii româneşti în Uniunea Europeană. Avînd
în vedere această situaţie, precum şi competenţele legale ale
municipalităţii în acest domeniu, este necesară organizarea
serviciilor sociale într-un mod eficient în aşa fel încât un număr din
ce în ce mai mare de cetăţeni care au dreptul la aceste servicii să
poată benficia de ele. În cadrul procesului de integrare a serviciilor

5. Descrierea proiectului
A. Scop
Municipiul Iaşi doreşte să devină un oraş cu servicii sociale
profesionale de înaltă calitate: Iaşul îşi propune să fie un oraş de
interes pentru vizitatori şi investitori şi un oraş primitor pentru locuitorii
săi.
Avănd în vedere structura populaţiei din Iaşi, nevoile în schimbare şi
integrarea României în Uniunea Europeană, este important ca toate
serviciile sociale din Iaşi să îndeplinească standardele de calitate
necesare. Acest lucru presupune investiţii masive în dezvoltarea
serviciilor sociale în raport direct cu dimensiunea oraşului, iar
integrarea serviciilor sociale poate contribui la o organizare şi
administrare mai eficientă.
Având în vedere diversitatea grupurilor ţintă şi obiectivele
respectivelor servicii, este important să asigurăm un acces comun la
bazele de date, în aşa fel încât serviciile să poată fi acordate în
manieră integrată. Aşa se vor evita situaţiile în care cetăţenii trebuie
să completeze cinci formulare diferite la cinci departamente diferite
din oraş, cerând aceeaşi informaţie. Este evident că noile tehnologii
IT vor juca un rol important în acest proces şi că trebuie găsită o
complementaritate generală între servicii.
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De asemenea integrarea serviciilor sociale va fi încununată de
succes numai dacă îşi aduc contribuţia toate structurile implicate în
asigurarea serviciilor pentru populaţie, anume:
- organizarea eficientă a serviciilor;
- managementul eficient al serviciilor sociale;
- dezvoltarea eficientă a serviciilor sociale;
- organizarea eficientă a cursurilor de formare pe teme de
implementare a serviciilor sociale;
- comunicarea eficientă între serviciile sociale şi populaţie;
În ceea ce priveşte conţinutul restructurării acestui important
segment al administraţiei municipale, se va pune accentul pe
următoarele servicii:
- îngrijirea la domiciliu pentru persoanele în vârstă;
- mobilitatea şi accesibilitatea pentru persoanele cu
handicap;
- îngrijirea copilului;
- asigurarea de adăpost în condiţii de calitate;
- acces la facilităţi sportive;
- asistenţă pentru un stil de viată sănătos;
- acces la utilităţi (electricitate, căldură, etc);

nevoilor de servicii sociale pentru populaţie în general şi pe
grupuri ţintă pe termen mediu şi lung;
-

obiectiv de cercetare: cuantificarea serviciilor sociale pentru
populaţie în general; analiza randamentului serviciilor sociale
pentru fiecare din grupurile ţintă; analiza impactului financiar
al asistenţei sociale oferite asupra calităţii viaţii cetăţenilor şi
asupra grupurilor ţintă; analiza numărului de anagajaţi
implicat în furnizarea serviciilor sociale şi a numărului de
angajaţi implicaţi în supravegherea administrativă a
serviciilor;

-

obiectiv de cercetare: analiza criteriilor juridice de acces la
serviciile sociale; identificarea condiţiilor generale şi a
informaţiilor necesare pentru a beneficia de servicii;
identificarea criteriilor de respingere; analiza procedurilor
care trebuie urmate pentru a beneficia de drepturile
efective;

-

B. Obiective
Pentru a integra serviciile sociale din Iaşi într-o manieră eficientă
trebuie îndeplinite următoarele obiective:
- obiectiv de cercetare: identificarea serviciilor sociale
organizate în Iaşi, atât în cadrul instituţiilor de stat, cât şi
private; identificarea serviciilor sociale asigurate în domeniul
sănătăţii, îngrijirea la domiciliu, îngrijirea copilului, adăpost,
asistenţă pentru persoanele cu handicap fizic şi mental;
integrare socială; identificarea dimensiunilor grupurilor ţintă

obiectiv de cercetare: analiza tuturor serviciilor sociale
organizate în municipiul Iaşi; analiza costurilor de
management; analiza proporţiilor de participare a
sectoarelor public şi privat la managementul serviciilor; rolul
partenerilor sociali în managementul serviciilor sociale;
analiza indicatorilor care trebuie stabiliţi pentru a monitoriza
calitatea serviciilor; analiza tehnologiilor noi care trebuie
incluse în managementul serviciilor sociale din Iaşi;

-

obiectiv de cercetare: analiza serviciilor sociale furnizate
atât de sectorul privat cât şi cel public; analiza relaţiei cu
clientul pentru fiecare din servicii; normarea comparativ cu
alte oraşe de mărime medie în ceea ce priveşte calitatea
organizării serviciilor sociale pentru populaţie;

obiectiv de cercetare: analiza nevoilor sociale ale populaţiei
în general; analiza nevoilor sociale pe grupuri ţintă; prognoza

-

obiectiv
de
cercetare:
analiza
comunicării
între
municipalitate, populaţie în general şi grupuri ţintă specifice
în ceea ce priveşte oferta şi accesibilitatea serviciilor sociale;

Având în vedere aceste elemente, trebuie stabilit un master plan
pentru integrarea serviciilor sociale în Iaşi.

-
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-

-

obiectiv de planificare: pentru a dezvolta servicii sociale
integrate în Iaşi, trebuie conceput un plan de afaceri
transparent în funcţie de obiective şi grupurile ţintă; aceste
planuri de afaceri vor fi însoţite de un plan financiar din care
să reiasă nivelul resurselor umane şi IT necesare pentru
garantarea calităţii serviciilor sociale; de asemenea trebuie
stabilit un calendar;
obiectiv managerial: pentru a asigura servicii sociale
integrate pentru a garanta o bună calitate a vieţii pentru toţi
cetăţenii, trebuie înfiinţată o structură managerială
puternică din care să facă parte sectorul privat şi cel de stat
precum şi partenerii sociali. Având în vedere obiectivul
general, această structură managerială trebuie să deţină
instrumentele necesare, competenţele şi potenţialul de
investiţii pentru a pune în execuţie planul de integrare;
grupul este de asemenea responsabil cu monitorizarea
integrării serviciilor sociale şi a calităţii serviciilor, atât din
sectorul privat cât şi public.

De aceea trebuie luate în calcul următoarele aspecte:
organizarea mai eficientă a serviciilor
managementul mai eficient al serviciilor
o comunicare mai eficientă a serviciilor.
Structura managerială trebuie să definească şi condiţiile de
asigurare a serviciilor sociale de către sectorul privat.
- Obiectiv de implementare: cum scopul ultim este integrarea
serviciilor sociale folosind noile tehnologii şi cu ajutorul
organizaţiilor private, se vor iniţia procedurile de ofertare
necesare. Procesul de integrare a servicilor sociale va fi legat
direct de introducerea serviciilor guvernamentale online.
- Obiectiv de comunicare: organizarea serviciilor eficiente are
o imporanţă majoră pentru calitatea vieţii în Iaşi; procesul de
reorganizare al serviciilor sociale trebuie secondat de o
comunicare transparentă, deoarece aceste servicii sunt
destinate categoriilor sociale cele mai vulnerabile. Ulterior

•
•
•

integrării serviciilor, comunicarea într-o manieră transparentă
cu toţi potenţialii clienţi va avea un rol vital în garantarea
accesibilităţii pe criterii echitabile.
C. Iniţierea proiectului
Pentru a iniţia integrarea serviciilor sociale în municipiul Iaşi sunt
necesare următoarele elemente:
- strategia municipiului
- expertiză în managementul serviciilor sociale
- expertiză în introducerea de noi tehnologii în serviciile sociale
- expertiză în analiza nevoilor sociale
- expertiză în introducerea schemelor de calitate în serviciile
sociale
- expertiză în managementul schemelor de integrare socială
- expertiză în servicii guvernamentale online
D. Rezultate
Acest proiect va avea efecte asupra diverselor structuri, direct şi
indirect:
- serviciile vor fi organizate într-un mod mai eficient, iar
procedurile vor fi mai transparente
- servicii sociale pro-active şi mai apropiate de oameni,
organizate în funcţie de nevoile populaţiei în general şi de
grupurile ţintă în special
- dezvoltarea de noi servicii în funcţie de nevoile reale ale
grupurilor ţintă
- posibilitatea de a dezvolta soluţii integrate pentru anumite
categorii de locuitori
- o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte accesibilitatea
serviciilor
- o comunicare mai transparentă cu grupurile ţintă
- o cooperare eficientă între sectorul public şi cel privat
- o eficienţă crescută în administraţia municipală
- îmbunătăţirea imaginii generale a oraşului ca unul care are
grijă de locuitorii săi
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6. Contribuţia la startegia generală a municipiului
Acest proiect va contribui la imaginea internă şi externă a Iaşului ca
oraş care se îngrijeşte de locuitorii săi şi utilizează noi tehnologii în
administraţie.
7. Buget
Pentru a realiza acest proiect se estimează un buget de 1 600 000
euro pe 4 ani din care:
- cercetare : 500 000 euro
- introducerea de noi tehnologii şi servicii guvernamentale
online: 600 000 euro
- management: 300 000 euro
- organizarea schemelor de calitate şi a comunicării
transparente: 200 000 euro
Fondurile se pot obţine din fondul pentru dezvoltarea şi
modernizarea guvernării locale care va fi administrat de Ministerul
de Finanţe (CUPAR) şi va primi propuneri de proiect începând cu
luna octombrie.
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1. Titlu proiect
Managementul sistemului de încălzire centrală

-

2. Măsuri startegice
Orizont 2020 – Iaşi, oraş cu servicii publice de înaltă calitate
3. Coordonator de proiect
Primăria Municipiului Iaşi
4. Motivaţie şi parteneri ai proiectului
Municipiul Iaşi a ales să ofere locuitorilor şi vizitatorilor săi servicii
publice de înaltă calitate. Unul dintre aceste servicii publice se
referă la organizarea sistemului de incălzire centrală. Având în
vedere situaţia actuală a reţelei de încălzire din oraş şi preţurile tot
mai mari ale surselor de energie necesare pentru alimentarea
sistemului, există o oportunitate de a administra sistemul de încălzire
din oraş într-un mod inovator şi durabil, mai centrat pe nevoile
clientului. Pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii locuitorilor, calitatea
aerului şi a mediului printr-un nou sistem de administrare a reţelei de
încălzire, trebuie monitorizate toate aspectele diferite ale sistemului
de încălzire urban, utilizând noile tehnologii. Problema cea mai
importantă va fi cum să livrăm căldura către cetăţeni în cel mai
eficient mod, la cel mai rezonabil preţ, cu cel mai mic impact
asupra mediului şi asupra aspectului urban. Având în vedere marile
investiţii necesare pentru a garanta furnizarea eficientă a căldurii ne
vom baza pe o strânsă colaborare între sectorul public şi cel privat.
De asemenea va fi nevoie de o expertiză specifică pentru instalarea
unui sistem de încălzire durabil, de o expertiză din perspectiva
legislaţiei mediului aplicabilă atât în Uniunea Europeană cât şi în
România.
În acest proiect vor fi implicaţi următorii parteneri:

Factori economici: furnizori căldură şi de alte utilităţi; sectorul
construcţiilor; companii furnizoare de energie
Factori administrativi: departamentul de dezvoltare urbană
al municipalităţii, departamentul social şi cel de mediu
Factori de cercetare şi educaţionali: catedrele de inginerie
ale universităţilor şi liceelor, direcţii juridice

5. Descrierea proiectului
A. Scop
Oraşul Iaşi a optat în mod strategic pentru organizarea unor servicii
publice de înaltă calitate pentru cetăţeni. Unul din elementele
cheie în aceste servicii publice îl reprezintă organizarea sistemului de
încălzire centrală. Având în vedere normele europene economice şi
mediu şi nevoia cetăţenilor de a beneficia de un sistem eficient de
încălzire organizat de municipalitate, este necesar un management
modern şi durabil al sitemului de încălzire centrală: acesta trebuie să
integreze interese economice, ecologice şi sociale în procesul de
reorganizare şi dezvoltare al sistemului de încălzire. De asemenea
preţurile surselor de energie care alimentează sistemul cresc extrem
de rapid şi exercită presiuni asupra bugetului municipalităţii. Prin
urmare managementul trebuie să ţină cont de interesele sectorului
public şi ale celui privat şi să analizeze situaţia actuală a sistemului
de încălzire pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor de furnizare a
căldurii. În acest context, managementul se va concentra asupra
resurselor de energie, asupra modului de distribuţie şi a livrării de
căldură către cetăţeni, inclusiv stabilirea preţurilor. Tot
managementul trebuie să identifice şi calitatea locuinţelor din Iaşi
din punctul de vedere al gradului de izolare şi al eficienţei termice.
În momentul în care s-a realizat acest lucru managementul se va
referi la condiţiile de încălzire aşa cum vor fi ele definite pentru
viitoarele şantiere de clădiri industriale şi rezidenţiale.
B. Obiective
Pentru a organiza managementul sistemului de încălzire al oraşului
într-un mod inovator, durabil şi care să respecte priorităţile clientului
se au în vedere următoarele obiective:
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-

-

obiectiv de cercetare: analiza organizării actuale a
sistemului de încălzire; analiza managementului actual al
sitemului de încălzire; analiza costurilor generale în vederea
unei organizări eficiente a sistemului de încălzire; analiza
cantităţii de căldură preluate de cetăţeni;
obiectiv de cercetare: analiza nevoilor de căldură ale
fabricilor şi ale locuitorilor; analiza nevoilor în funcţie de
categorii diferite ale populaţiei

-

obiectiv de planificare: în vederea dezvoltării unui
management mai performant şi durabil al sistemului de
încălzire urban este necesară elaborarea unui plan de
afaceri care să specifice procesul şi tehnologiile de
îmbunătăţire şi planul financiar care să specifice investiţiile
necesare;

-

obiectiv de management: având în vedere scopul general
de a găsi o manieră mai performantă de a administra
sistemul de încălzire generală din oraş, se va înfiinţa o echipă
mangerială interdisciplinară care să implementeze diversele
etape ale planului de afaceri şi care să coordoneze lucrările
ce vor fi executate în producţia şi distribuţia de energie
termică, livrarea agentului termic, calitatea locuinţelor şi
reconversia energiei. Echipa managerială va fi compusă din
reprezentanţi ai administraţiei locale, ai locuitorilor, ai
întreprinderilor, ai instituţiilor sociale şi experţi în economie şi
în energie termică. Echipa managerială va pune la punct un
sistem de monitorizare pentru a evalua calitatea, volumul şi
preţurile de cost ale sistemului de încălzire. În sfârşit, echipa
managerială va stabili un program de acţiune pentru
îmbunătăţirea calităţii locuinţelor din Iaşi, eficienţa lor
termică şi energetică. Acest program de acţiune va atinge
două ţeluri: controlul clădirilor, al apartamentelor şi al caselor
în ceea ce priveşte eficienţa termică şi energetică şi o ofertă
de stimulente pentru creşterea eficienţei termice şi
energetice care să fie adusă la cunoştinţa populaţiei, a
instituţiilor şi a întreprinderilor;

-

obiectiv de cercetare: identificarea resurselor folosite în
sistemul de încălzire centrală şi livrarea de agent termic;
analiza preţului din punct de vedere economic şi al mediului;
analiza
impactului
asupra
mediului;
identificarea
tehnologiilor necesare pentru un sistem de încălzire fără
emisii de CO2;

-

obiectiv de cercetare: analiza modului de organizare a
distribuţiei de energie termică de la instalaţiile centrale către
fabrici, instituţii sociale şi locuitori; controlul calităţii, distribuţiei
şi controlul eficienţei energetice a distribuţiei;

-

obiectiv de cercetare: analiza modului de livrare a căldurii
către întreprinderi, instituţii sociale şi locuitori; analiza
mecanismelor de sprijin pentru unii clienţi; analiza modului de
stabilire a preţurilor; analiza modului de orientare către client
a serviciilor furnizate;

-

obiectiv de cercetare: analiza eficienţei termice a
locuinţelor, instituţiilor şi întreprinderilor; controlul calităţii
izolării termice a acestor spaţii şi identificarea unor soluţii
tehnice de creştere a eficienţei energetice; analiza unor
modalităţi de îmbunătăţire a reţelei de radiatoare
(calorifere) din locuinţe;

-

obiectiv de implementare: având în vedere obiectivul de a
îmbunătăţi reţeaua de distribuţie şi livrare a agentului termic
în municipiu, trebuie realizate construcţiile necesare şi
începerea procedurilor de ofertare obişnuite;

obiectiv de cercetare: analiza diverselor
îmbunătăţire a sitemului de încălzire urban;

-

obiectiv de comunicare: având în vedere impactul direct al
acestor lucrări asupra cetăţenilor şi instituţiilor, este

-

opţiuni

de
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importantă o abordare participativă, care să îi includă pe
toţi factorii de decizie. De asemenea, dată fiind importanţa
acestor servicii pentru locuitori, este esenţial să avem birouri
permanente de contact şi informare directă pentru a
înregistra reclamaţii şi pentru a identifica diverse probleme în
oraş. Un aspect special al comunicării priveşte şi latura
specială în procesul de livrare al acestor servicii.

introducerea de noi tehnologii în organizarea sistemului de
încălzire
6. Contribuţia la startegia generală a municipiului
Acest proiect va contribui la imaginea Iaşului ca un oraş care oferă
locuitorilor şi vizitatorilor servicii de înaltă calitate, utilizând tehnologii
noi şi acordând o atenţie specială mediului înconjurător şi nevoilor
sociale.

C. Iniţierea proiectului
Pentru a reforma managementul sistemului de încălzire centrală
este nevoie de următoarele elemente:
- expertiză în construcţii
- expertiză în ingineria agentului termic
- expertiză în dezvoltare durabilă
- expertiză în reţeaua de conducte
- expertiză în legislaţia mediului
- expertiză în sursele regenerabile de energie
- expertiză în comunicare
- planul urbanistic
- strategia municipiului

7. Buget
Pentru execuţia proiectului se estimează un buget de 2 550 000 euro
pe o perioadă de trei ani, din care:
- cercetare : 150 000 euro
- analiză: 150 000 euro
- management: 250 000 euro
- investiţii în producţia de agent termic : 300 000 euro
- investiţii în ditribuţia de agent termic: 300 000 euro
- investiţii în organizarea serviciilor: 150 000 euro
- comunicare: 50 000 euro
- programe de investiţii pentru îmbunătăţirea locuinţelor: 1 200
000 euro.

-

D. Rezultate
Proiectul va avea efecte la diferite nivele:
- mangementul şi organizarea eficientă a sistemului de
încălzire
- un sistem de încălzire mai nepoluant
- un sistem de încălzire mai eficient din punct de vedere al
costurilor
- adaptarea sistemului de încălzire la nevoile locuitorilor şi al
întreprinderilor, luând în considerare poziţia socială a
anumitor categorii de locuitori
- creşterea calităţii locuinţelor
- o abordare orientată mai mult spre client
- monitorizarea strictă a calităţii livrărilor de agent termic
- comunicare directă între client şi management
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Propunere de proiect Iaşi
PN 019
1. Titlu proiect
Reformarea administraţiei locale
2. Măsuri strategice
Orizont 2020 -Iaşi, un oraş cu o organizare putermică
3. Coordonatorul proiectului
Primăria Municipiului Iaşi
4. Motivaţie şi parteneri ai proiectului
Municipiul Iaşi si-a dezvoltat o strategie ambiţioasă pentru viitorul
său, concentrându-se pe un număr limitat de priorităţi. Realizarea şi
implementarea acestei strategii va face din Iaşi un loc mai
interesant pentru investiţii, pentru traiul obişnuit şi va aduce oraşului
o recunoastere naţională şi internaţională drept un centru de servicii
accesibil. Întregul proces de elaborare a strategiei, planul de
acţiune, proiectele şi implementarea lor sunt posibile numai dacă
municipiul este dispus să investească în reorganizarea propriei
administraţii, aşa încât să existe competenţele manageriale şi
inovatoare care să permită îndeplinirea acestui ţel major. Strategia
generală a municipiului va determina cadrul de lucru pentru
reorganizarea administraţiei locale, aceeaşi strategie generală care
a inspirat următoarele elemente incluse în planul de lucru:
- o administraţie locală de calitate
- o administraţie locală întreprinzătoare
- o administraţie locală inovatoare
- o administraţie locală în slujba cetăţenilor şi vizitatorilor
oraşului.
Aceasta presupune o structură de manegement general al
administraţiei locale care pune accent pe organizarea eficientă a
serviciilor şi pe responsabilizarea resurselor umane relevante. Având

în vedere schema de organizare, nu mai este posibilă menţinerea
structurilor de servicii supra-ierarhizate şi este evident că sectorul
privat va trebui invitat să participe şi el. Ar trebui avute în vedere
rezultatele proiectului Iaşi - Orizont 2020. Pe durata acestui proiect
participarea activă a publicului a arătat că există multe idei, care
au avut ca rezultat o listă de nu mai puţin de 121 idei de proiect. Pe
baza criteriilor de selecţie unele dintre aceste proiecte ar putea
deveni suficient de realiste pentru implementare. Colectarea,
evaluarea, implementarea şi managementul proiectelor reprezintă
o parte din această propunere de proiect şi ar trebui efectuate în
colaborare strânsă cu diverşi parteneri.
În acest proiect vor fi invitaţi următorii parteneri:
- factori
administrativi:
departamente
diverse
ale
administraţiei locale ; servicii publice externe; ministere de
resort.
- factori politici: filiale locale ale partidelor politice
- factori economici: investitori, turişti, întreprinzători, furnizori de
servicii
- factori sociali: ONG-uri, cetăţeni, comitete locale
- factori educaţionali şi de cercetare: universităţi, şcoli de
management
5. Descrierea proiectului
A. Scop
Municipiul Iaşi a ales să dezvolte şi să implementeze o strategia
ambiţioasă pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi pentru
creşterea atractivităţii în scopul de a deveni un centru regional şi
inter-regional de servicii. Pentru implementarea acestei strategii în
următorii ani este vital ca oraşul să dispună de un aparat
administrativ capabil să pună în practică strategia selectată şi
programele de acţiune şi proiectele din cadrul ei, un aparat cu
competenţa de a monitoriza procesele şi rezultatele respective şi de
a le corecta dacă unele activităţi nu îndeplinesc obiectivele
propuse.
Aceasta însemnă o reorganizare completă a actualei administraţii
locale (în cadrul proiectului). Această reorganizare nu este un scop
în sine.
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Scopul acestei reforme în diverse departamente administrative ale
municipalităţii este obţinerea unei administraţii de calitate, eficientă
şi flexibilă care să îndeplinească strategia în funcţie de nevoile
locuitorilor, ale instituţiilor şi întreprinderilor din oraş. Administraţia
înnoită trebuie să fie capabilă să garanteze calitatea vieţii în oraş şi
în afara lui, punând accent pe exigenţele economice, sociale şi de
mediu.
Pentru a putea realiza acest lucru trebuie concepută schema
actualei structuri de organizare şi o serie de elemente trebuie supuse
unei analize înainte ca reforma să fie pusă în aplicare în funcţie de
strategia oraşului, îndatoririle legale şi cererile factorilor de decizie.
Având în vedere perspectiva în timp a acestui proces este
necesară o comunicare clară pentru a avea o reformă cât mai
transparentă, atât pe plan intern cât şi extern, întrucât cel puţin
nivelul minim de servicii de calitate trebuie să ajungă la populaţie în
regim permanent.
B. Obiective
În vederea reorganizării administraţiei locale trebuie atinse
următoarele obiective:
- obiectiv de cercetare: analiza structurii de organizare
actuale
a
administraţiei
locale
cu
nominalizarea
departamentelor administrative interne şi externe; o
evidenţă generală a tuturor seviciilor livrate de administraţia
locală cu indicarea grupurilor ţintă pentru fiecare din servicii;
-

-

-

obiectiv de cercetare: analiza procedurilor decizionale
formale şi informale existente din interiorul administraţiei
locale; analiza structurii decizionale existente în administraţia
locală;
obiectiv de cercetare: analiza structurilor de comunicare
existente în administraţia locală, atât interne cât şi externe;
obiectiv de cercetare: analiza resurselor umane folosite
efectiv pentru livrarea serviciilor existente, precizând şi
competenţele şi aptitudinile respective; analiza preţului de

cost a resurselor umane din administraţia locală; evidenţa
categoriilor sociale pasive al oraşului;
-

obiectiv de cercetare: analiza şi evaluarea
economică a logisticii din administraţia locală

-

obiectiv de cercetare: analiza raportului dintre cost şi
beneficiu pentru toate serviciile asigurate de municipalitate
pentru grupuri ţintă;

-

obiectiv de cercetare: analiza şi evaluarea gradului de
orientare către client a tuturor serviciilor asigurate de
administraţia locală; normarea orientării faţă de client a
serviciilor locale comparativ cu alte oraşe de mărime medie
din România şi din Europa

-

obiectiv de cercetare: analiza obligaţiilor şi îndatoririlor
existente pe care le are administraţia locală conform
legislaţiei naţionale şi europene şi pentru care administraţia
locală trebuie să organizeze servicii specializate; analiza
competenţelor juridice ale administaţiei locale

-

obiectiv de cercetare: analiza portofoliului clientului
administraţiei locale, cu indicarea serviciilor din această
sferă; o împărţire specială pe categorii de clienţi: -clienţi
administrativi (guvernul central, etc), clienţi sociali (cetăţeni,
ONG-uri) şi clienţi economici (turişti, investitori, etc)

-

obiectiv de cercetare: analiza cererii de servicii pentru
fiecare grup de clienţi precum şi îndatoririle şi serviciile
obligatorii care trebuie asigurate de administraţia locală;

-

obiectiv de cercetare: comparaţia calitativă şi numerică
între servicii care sunt asigurate de sectorul privat cu
aceleaşi servicii asigurate de administraţia locală în prezent;

socio-
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-

obiectiv de planificare: având în vedere diversitatea
exigenţelor faţă de administraţia locală, cadrul legal în care
trebuie să funcţioneze administraţia locală, inclusiv serviciile
obligatorii din responsabilitatea administraţiei locale, trebuie
conceput un plan de reformă amplu, un plan financiar, un
plan al resurselor umane şi un plan de comunicare;

-

obiectiv managerial: având în vedere dimensiunea
procesului de reformă a administraţiei locale, se va constitui
o echipă managerială interdisciplinară compusă din
reprezentanţi ai administraţiei locale şi a fiecăreia dintre
categoriile de clienţi ai administraţiei locale. Echipa va fi
responsabilă cu reforma graduală a administraţiei locale şi
cu monitorizarea procedurilor urmate şi a calităţii rezultatelor.
Echipa va mai monitoriza şi gradul de satisfacere a clienţilor
şi implicaţiile financiare ale acestei reforme. Ea va răspunde
de comunicarea internă şi externă;

-

obiectiv de comunicare: pentru ca procesul de reformă să
fie acceptat şi înţeles atât de membrii administraţiei locale
cât şi de categoriile de clienţi, se vor indica o serie de etape
cu motivaţia lor deplină pentru realizarea acestui proces;

-

obiectiv de formare profesională: având în vedere reformele
şi adaptarea serviciilor existente la nevoile şi cererile diverşilor
clienţi, vor trebui dezvoltate într-un mod eficient o serie de
aptitudini şi competenţe. Aşadar este necesară o abordare
integrată pentru formarea membrilor administraţiei locale, în
aşa fel încât ei să îşi poată prelua rolul în administraţia
reînnoită.

C. Iniţierea proiectului
Următoarele elemente vor trebui obţinute în vederea organizării
reformei administraţiei locale:
- strategia oraşului
- expertiză în managementul public
- expertiză în comunicarea cu publicul

-

expertiză în reforma administraţiilor
expertiză în dreptul public
expertiză în managementul organizaţional
expertiză în managementul cheltuielilor publice
expertiză în formarea profesională a funcţionarilor publici
expertiză în marketing

D. Rezultate
Rezultatele acestui proiect se situează pe diferite nivele şi se referă
la aspecte diferite:
- administrare locală de calitate
- administrare locală întreprinzătoare
- administraţie locală care se pliază pe nevoile clienţilor
- administraţie locală eficientă din punctul de vedere al
costurilor
- administraţie locală competentă
- a comunicare mult mai deschisă între administraţia locală şi
cetăţeni
6. Contribuţia la startegia generală a municipiului
Acest proiect va contribui la pregătirea şi implementarea strategiei
municipiului Iaşi şi va consolida imaginea şi poziţia Iaşului ca un
centru de servicii regional şi inter-regional.
7. Buget
Pentru realizarea acestui proiect s-a estimat un buget de 1.500.000
euro pe cinci ani, din care:
- cercetare: 300 000 euro
- management: 450 000 euro
- formare profesională: 450 000 euro
- comunicare: 300 000 euro
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Trecere în revistă a ideilor pentru proiecte de dezvoltare
Titlul proiectului

Pilon

12. Dezvoltarea unui centru
vocational pentru e-business

Orizont 2020. O singură image centrală

1.
1.

Transformarea numelui oraşului Iaşi într-un
brand

Economie

2.

Ambasadorii Iaşilor

Economie

13. Intoarcerea “Mintilor
(Reverse Brain drain)

Iaşul va avea o industrie şi servicii bazate pe
cunoştinţe de TIC (tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor)

2.1.

3.

Dezvoltarea unui laborator pilot de ICT pentru
gimnaziu

Economie

4.

Incubator pentru Dezvoltarea Afacerilor

Economie

5.

Centru de Documentare
Management

si

Economie

6.

Internet şi E-business: proiect pentru educaţia
antreprenorială de masă a ieşenilor

Economie

7.

Centru de pregatire profesionala pentru
aviatie

Economie

8.

Proiect Orasul Virtual

Economie

9.

Extinderea accesului ieşenilor la infrastructura
de bandă largă

Multimedia

de

Luminate”

pregatire
in

oras

Economie
Economie

14. Retea intre universitati in vederea cooperarii

Economie

15. Centru de expertiza pentru dezvoltarea
centelor universitate si promovare a acestora

Economie

16. IT cube

Economie

17. Dezvoltarea unui laborator pilot de ICT pentru
gimnaziu

Economie

18. Incubator de Dezvoltarea Afacerilor

Economie

2.2.

Iaşii vor fi centrul unor industrii creative şi
inovatoare
19. Centru de dezvoltare vocational pentru
promovarea internationalizarii afacerilor

Economie

20. Modernizarea institutiei/laboratorului pentru
calitatea
alimentatiei
(responsabil
cu
calitatea alimentatiei)

Economie

Economie

21. Cooperare trans-frontaliera pentru dezvoltare
economica

Economie

10. Spaţii
moderne
pentru
activităţi
ICT
(tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei) în
centrul comercial al Iaşilor

Economie

22. Cooperare R&D (cercetare-dezvoltare) intre
centrele universitare si comunitatea de
afaceri

Economie

11. Instalarea pilonilor ICT pentru
internet wireless

Economie

23.

Economie

conectare

Promovarea si Internationalizarea Saptamanii
Modei in Iasi
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24. Imbunatatirea atractivitatii orasului pentru
organizarea evenimentelor in domeniul artei
si creativitatii

Economie

36. Analiza impactului dezvoltarii turistice asupra
dezvoltarii locale si regionale

Economie

25. Înfiinţarea unor spaţii de creaţie artistică şi
tehnică pentru design de textile şi
îmbrăcăminte

Economie

37. Finalizarea reabilitarii baii turcesti

Economie

38. Festivalul anual de ceramica romaneasca
(implementare anuala)

Economie

26. Incubator pentru industria ne-convenţională
a alimentelor

Economie

39. Festivalul anual de traditii populare Catalina
(implementare anuala si imbunatatire)

Economie

27. Unitate centralizata de informare (One-stop
shop)
pentru
oameni
de
afaceri/intreprinzatori
incepatori
(starting
entrepreneurs)

Economie

40. Festivalul anual de traditii de
(implementare anuala si imbunatatire)

iarna

Economie

de

Economie

41. Dezvoltare
recreere)

centru

balnear

(centru

42. Parc de distractii si amuzament
2.3.

Iaşul, bine cunoscut drept capitala culturală
şi turistică a României

43. Îmbunătăţirea
spaţiilor
alimentaţie pentru turişti

28. Crearea unui centru de pregătire pentru
promovarea turismului

Economie

29. Plan pentru dezvoltarea turismului în zona
Iaşilor

Economie

45. « Mai
bine
pentru
concurs/competitie

30. Festival International de balet "Eurodans”

Economie

31. Centru Bucium de relaxare si recuperare

Economie

46. Campionat
studentesc
universitatile din Iasi

32. Festival si salon de literatura latina Librex
(implementare anuala)

Economie

33. Panouri digitale de expunere a informatiilor in
turism si evenimente culturale

Economie

34. Centru de
turistica

promovare

Economie

35. Centru de pregatire pentru dezvoltare de
produs turistic

Economie

expertiza

pentru

de

Economie
cazare

şi

44. Centru de recreere Dobrovat

2.4.

Economie
Economie

turisti
intre

«–

Economie

toate

Economie

47. Muzeul Dealul Paun

Economie

48. Galeriile subterane centrale

Economie

Iaşii vor fi centrul de servicii al regiunii
49. Dezvoltarea unui parc logistic

Economie

50. Centru pentru traditii si creativitiate

Economie

51. Modernizarea şi profesionalizarea pieţelor din
Iaşi

Economie
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3.1.

69. Regenerare Urbana zona Manta Rosie zone si
Bas Ceaus

Urban

70. Planul de mişcare în oraş (City Mobility Plan)

Urban

Economie

71. Plan de Mostenire Culturala a orasului

Urban

55. Centru de sanatate si recuperare

Economie

72. Plan pentru dezvoltare urbanistică

Urban

56. Scoala pentru alimentatie si servicii in turism

Economie

73. Imbunatatirea zonei garii centrale

Urban

57. Centru logistic pentru alimentatie

Economie

74. Revitalizarea zonei Ciric

Urban

75. Zona pietonala Anastasie Panu

Urban

76. Calea de la Est la Vest (Odessa-Iasi-Budapest
autostrada)

Urban

77. Pasajul Spiridon (The tunnel Spiridon)

Urban

78. Studiu in legatura cu Bulevardul Petru Rares

Urban

79. Pasajul Sfintu Mina

Urban

80. Studiu in legatura cu tunelul Gara Alexandru

Urban

81. Studiu in legatura cu podul Ungheni

Urban

82. Imbunatatirea infrastructurii pentru sport si a
bazei de cazare pentru sportivi

Urban

83. Imbuntatirea infrastructurii de joaca pentru
copii (destinate copiilor)

Urban

84. LORIN inter-modal

Urban

52. Construirea unui centru expositional

Economie

53. Aeroportul din Iaşi – terminal pentru marfă şi
parc logistic

Economie

54. Valea Vinului Iasi

Dezvoltarea urbană a Iaşilor: un spaţiu cu
respiraţie amplă
58. Plan pentru definirea si construirea spatiilor de
birouri clasa A in Iasi

Urban

59. Pasajul Piata Centrala

Urban

60. Consolidarea complexului “Rapa Galbena”

Urban

61. Pregatirea dezvoltarii zonelor industriale

Urban

62. Reabilitarea cladirii situate la nr. 8, Stefan cel
Mare şi Sfănt

Urban

63. Centru cultural
Lăpusneanu

Urban

privat

–

Zona

Strada

64. Tunelul Tatarasi

Urban

65. Centrele Frumoasa si Copou

Urban

66. Imbunatatirea calitatii zonelor recreationale si
spatiilor verzi

Urban

67. Construirea
Eminescu

Urban

unui

pasaj

pietonal

68. Regenerare Urbana Zona Cicoarei

Piata

Urban

3.2.

Infrastructură: Iaşii vor deveni un oraş cu
mare accesibilitate
85. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de
tramvai in Iasi

Infrastruct
ură
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3.3.

86. Reabilitarea si modernizarea retelei stradale

Infrastruct
ură

speciale de intalnire si petrecere a timpului
liber)

87. Planificarea si construirea soselei de centura
in jurul orasului

Infrastruct
ură

99. Reabilitarea
faţadei
construcţiilor,
prin
activarea resurselor interne ale comunităţii

Social

88. Conceperea şi construirea reţelei spaţiilor de
parcare din Iaşi

Infrastruct
ură

100. Integrarea serviciilor sociale

Social
Social

89. Managementul transportului public pentru
călători

Infrastruct
ură

101. Adaptarea locuintelor pentru persoanele cu
disfunctionalitati fizice

90. Modernizarea durabila a parcului de
transport public si a sistemelor de sustinere (in
cazul troleibuzelor, ele au linii electrificate)

Infrastruct
ură

91. Transport public din oras la aeroport

Infrastruct
ură

92. Tramvaie pe calea ferata

Infrastruct
ură

93. Retea de statii de autobuze – autogara

Infrastruct
ură

94. Infrastructura de biciclete de-a lungul raului
Bahlui

Infrastruct
ură

95. Taxi modern

Infrastruct
ură

3.4.

Social

97. Servicii de sanatate pentru persoanele in
ingrijire medicala pentru o zi (medical daycare)

Social

98. Socializare intre persoane invarsta (locuri

Social

102. Modernizarea serviciului de incalzire

Infrastruct
ură

103. Reabilitarea sistemului public de iluminat

Infrastruct
ură

104. Managementul integrat al deseurilor solide in
Iasi

Mediu

105. Studiu asupra reducerii poluarii apei in Iasi

Mediu

106. Managementul
oraşului

Iaşul – oraş al serviciilor sociale de calitate
96. Servicii la domiciliu pentru batrani, care sunt
mai putin mobili

Iaşii, municipiu cu servicii publice de nivel
european

4.

sistemului

de

încălzire

al

Infrastruct
ură

107. Plan pentru calitatea aerului

Mediu

108. Reabilitarea sistemului de canalizare si retelei
de apa

Mediu

Construirea unei organizaţii publice puternice
109. Sistem de management informatic integrat in
cadrul Primariei Iasi
110. Modernizarea si extinderea sistemului de
cadastru urban si a bazei de date urbane
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111. Imbunatatirea protectiei cetatenilor impotriva
riscurilor asociate cu dezastrele naturale
112. Mijloc de comunicare intre administratia Iasi si
populatie
113. Reformarea administraţiei oraşului
114. Internationalizarea administratiei orasului si
integrarea sa in dezvoltarea europeana
115. Monitorizarea calitatii serviciilor publice in Iasi
116. Agentie de Dezvoltare Proiecte pentru oras
117. Sistem de monitorizare a spatiilor verzi/de
recreere in oraş
118. Harta socială GIS a oraşului
119. Dezvoltarea unor servicii de e-government
eficiente şi de calitate, în cooperare cu
afacerile şi universităţile
120. Infiintarea Agentiei de Dezvoltare a Orasului
Iasi (think-tank)
121. Plan de Training/Pregatire pentru functionarii
publici
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Objective 1
Teme Iasii

Regional Operational
Programme

Operational Programme
Increase of Economic
Competitiveness

1. Iaşii, o imagine
centrala

Axa Prioritara 1: Suport pentru
dezvoltarea durabila a centrelor
urbane

2.1. Industrie şi
servicii bazate pe
cunoştinŃe de ICT

Axa Prioritara 4: Inatrirea mediului de
afaceri regional si local

Axa Prioritara1: Un sistem productiv
inovativ si eco-eficient; Axa Prioritara 2:
Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si
Inovare competitivitate; Axa Prioritara
3: ICT pentru sectoarele privat si public

2.2. Centrul pentru
industrii creative si
inovative

Axa Prioritara 4: Inatrirea mediului de
afaceri regional si local

Axa Prioritara 2: Cercetare, Dezvoltare
Tehnologica si Inovare competitivitate;
Axa Prioritara 3: ICT pentru sectoarele
privat si public

SOP Transport

Objective 3
SOP Mediu

Axa Prioritara 1: Suport pentru
dezvoltarea durabila a centrelor
urbane

Axa Prioritara 1: Suport pentru
3.1. Dezvoltare
urbana: Iaşii, un oras dezvoltarea durabila a centrelor
urbane
cu spatiu in care se
poate respira

Axa Prioritara 2: Cercetare, Dezvoltare Axa Prioritara 1:axele prioritare TEN-T care tintesc
Tehnologica si Inovare competitivitate; spre un sistem de transport durabil integrat in
retelele de transport EU; Axa Prioritara 2:
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de
transport nationale in afara prioritatii TEN-T; Axa
Prioritara 3: Modernizarea sectorului de transport
care tinteste spre un grad ridicat de protejare a
mediului, sanatate umana si protectia pasagerilor

locale

3.3. Servicii sociale
de inalta calitate

Axa Prioritara 3: Imbunatatirea
infrastructurii sociale

3.4. Servicii publice
de calitate

Axa Prioritara 3: Imbunatatirea
infrastructurii sociale; Axa Prioritara 4:
Inatrirea mediului de afaceri regional
si local

contextul combaterii schimbarii
climatului

Axa Prioritara 4: Sporirea eficientei
energetice si securitarea distributiei in
contextul combaterii schimbarii
climatului

Axa Prioritara 4: Inatrirea mediului de Axa Prioritara1: Un sistem productiv
4. Crearea unei
inovativ si eco-eficient; Axa Prioritara 2:
organizatii puternice afaceri regional si local
Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si
Inovare competitivitate;

Obiectivul 3 IVA
ENPI (Cooperare
transfrontaliera)

Axa Prioritara 2: conectarea intre
procesul de invatare continua si
piata fortei de munca;

P1Dezvoltare
Economica & Sociala

Axa Prioritara 4: modernizarea
serviciului public al fortei de
munca

P1Dezvoltare
Economica & Sociala

Axa Prioritara 1: Extinderea si
modernizarea sistemului de apa
si ape reziduale; Axa Prioritara 2:
Dezvoltarea unui sistem integrat
de managementul deseurilor si
reabilitarea zonelor istorice
contaminate

Priority axis 4: Increasing energy
efficiency and security of supply, in the
context of combating climate change

Axa Prioritara 4: Sporirea eficientei
Axa Prioritara 2: Imbunatatirea
3.2. Infrastructura:
Iaşii un oras accesibil infrastructurii de transport regionale si energetice si securitarea distributiei in

SOP Dezvoltarea Capacitatii
Administrative

Axa Prioritara 2: Dezvoltarea
capacitatii pentru a imbunatatii
performanta serviciilor administratiei
locale
Axa Prioritara 1: Educatia si
Axa Prioritara 2: Dezvoltarea
P1Dezvoltare
cursurile/training ca suport pentru capacitatii pentru a imbunatatii
Economica & Sociala
crestere si dezvoltarea unei
performanta serviciilor administratiei
societati bazate pe cunoastere;
locale
Axa Prioritara 2: conectarea intre
procesul de invatare continua si
piata fortei de munca; Axa
Prioritara 3: Cresterea
adaptabilitatii fortei de munca si a
companiilor
P1Dezvoltare
Economica & Sociala

Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila
2.3. Capitala
culturala si turistica a si promovarea turismului
Romaniei

2.4. Centrul de
servicii pe regiune

SOP Dezvoltarea Resurselor
Umane

Objective 3 IVC
(Interregional
cooperation)

P4 Dezvoltarea sinergiilor
transnationale pentru zonele de
crestere durabila
P1Facilitarea inovarii &
antreorenoriatului, P3
Imbunatatirea accesibilitatii; P3
3.2. Dezvoltarea strategiilor
pentru imbunatatirea accesului
la mijloacele ICT

Prioritate 1: Inovare &
economia bazata pe
cunoastere

P4 Dezvoltarea sinergiilor
transnationale pentru zonele de
crestere durabila; P1 1.3.
Imbunatatirea conditiilor
necesare & determinarea caii
spre inovare
Sporirea atractivitatii
P4 4.3 Promovarea folosirii
teritoriului pentru
valorilor culturale pentru
sprijinirea dezvoltarii
dezvoltare
socio-economice si
turismului durabil prin
protejarea mostenirii
culturale si peisajului

Mediul & Prevenirea
Axa Prioritara 2: Dezvoltarea
P2 Provocari legate de P4 Dezvoltarea sinergiilor
capacitatii pentru a imbunatatii
mediu&Pregatiri in caz transnationale pentru zonele de Riscurilor
performanta serviciilor administratiei de urgenta
crestere durabila
locale

Axa Prioritara 1:axele prioritare TEN-T care tintesc
spre un sistem de transport durabil integrat in
retelele de transport EU; Axa Prioritara 2:
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de
transport nationale in afara prioritatii TEN-T; Axa
Prioritara 3: Modernizarea sectorului de transport
care tinteste spre un grad ridicat de protejare a
mediului, sanatate umana si protectia pasagerilor

P1 1.2 Initiative
transfrontaliere in
transport si energie

Axa Prioritara 4: modernizarea
serviciului public al fortei de
munca; Axa Prioritara 5:
promovarea masurilor activa de
angajare; Axa Prioritara 6:
Promovarea incluziunii sociale
Axa Prioritara 1: Extinderea si
Axa Prioritara 4: modernizarea
modernizarea sistemului de apa serviciului public al fortei de
si ape reziduale; Axa Prioritara 2: munca; Axa Prioritara 5:
Dezvoltarea unui sistem integrat promovarea masurilor activa de
de managementul deseurilor si
angajare; Axa Prioritara 6:
reabilitarea zonelor istorice
Promovarea incluziunii sociale
contaminate

Objective 3 IVB SEE
(Transnational
cooperation)

Axa Prioritara 2: Dezvoltarea
capacitatii pentru a imbunatatii
performanta serviciilor administratiei
locale

Imbunatatirea accesibilitatii

P2 Protejarea si Imbunatatirea
mediului inconjurator

Mediul & Prevenirea
Riscurilor

P2 2.2 Furnizarea de
apa si managementul
deseurilor

Axa Prioritara 2: Dezvoltarea
capacitatii pentru a imbunatatii
performanta serviciilor administratiei
locale

Aspecte de mediu

P4 4.1. Abordarea problemelor
cruciale care afecteaza zonele
metropolitane & sistemele de
asezari regionale

Objective 3 IVA ENPI
P2
P1Economic Environmental P3 People to
& Social
challenges&Em People Cooperation
Development ergency

P1Facilitation of
innovation &
entrepreneurship

2.1. ITC-driven Knowledge-based Industry &
services

x

x (innovative
entrepreneurship,
SMEs facilities,
dissemination)

2.2. Centre for creative and innovative
industries
2.3. Cultural & tourist capital of Romania
2.4. Service centre for the region

x
x
x

Iasi Themes

Objective 3 IVB SEE
P2 Protection &
Improvement of
the environment

P4 Development of
P3 Improvement transnational
of the
synergies for
accessibility
sustainable growth
x ICT services
and infrastructure
development;
SMEs facilities
x SMEs incubators

3.1. Urban development: Iasi; a city with
breathing space

x planning & governance

3.2. Infrastructure: Iasi will have to be an easy
accessible city
3.3. High level social services
3.4. High level public services

x transport
modernization

x

x (resources and
energy saving)

4. Building a strong organization
IVB SEE - Priorities & Areas of intervention
P1 Facilitation of innovation &
entrepreneurship
P1 1.2. Develop the enabling environment
for innovative entrepreneurship
Networking of SMEs support facilities to set up mechanisms for developing, sharing and dissemination of effective approaches in supporting innovative entrepreneurship
Exchanging of practice and experience among innovative SME
Increasing the SMEs awareness of innovation and technology approaching better roads to market
Developing standards and locational requirements for successful innovation oriented real estates (innovative business parks) to be situated in the programme area
Developing regional business support structures within transnational partnerships
Projects under this area:

Business Development Incubator
Internet and E-business Mass-education project for entrepreneurs
Development for a vocational training-centre for e-business
P1 1.3. Enhance the framework conditions
& pave the way for innovation
mobilising existing institutions (such as research institutes, education centres, media) in contacting and communicating via ICT with citizens to promote innovation
using ICT tools of the evolving Information Society to encouraging young people to develop entrepren spirit and wake enthusiasm for sientific education (open labs for pupils accessible by ICT)
Projects under this area:

ICT contest for students related to business development and research
P2 Protection & improvement of the
environment
P2 2.4. Promote energy & resource efficiency
Enhancing know how transfer about comprehensive national strategies for sustainable waste management (avoiding-re-using-recycling)
Enhancing know how transfer about comprehensive national strategies for sustainable fresh water management (efficient water use strategies & technologies)
Developing measures reducing the volume of traffic and/or support environmental-friendlier means of transportation
Promoting the development of sustainable waste managment activities and the movement ot a recycling society
Projects under this area:

Integrated management of solid waste in Iasi
Study concerning the reduction of water pollution in Iasi
Rehabilitation of the underground drainage and water networks
Management of public transport for passengers
Sustainable modernisation of public transport fleet and systems
P3 Improvement of the accessibility
P3 3.1. Improve coordination in promoting, planning & operation for primary & secondary transportation networks
Elaborating PPP schemes for parts of the transportation infrastructure
Strenghtening coordinated development of regional airports

Creating intelligent traffic information systems for agglomerations
Developing solutions for the flexible public transport tackling the mobility needs
Tackling specific problems of peripheral and sensible regions (such as traffic in mountainous regions)
Projects under this area:

City Mobility Plan
Rehabilitation and modernization of the tram transport in Iasi
Sustainable modernisation of public transport fleet and systems
Management of public transport for passengers
P3 3.2. Develop strategies to tackle the "digital devide"
Supporting SMEs specially in remote areas to develop their business activities through the application of ICT platforms to foster the economic and social development
Developing PPP for ICT accessibility
Enhancing the role of reginal and local administration in the implementation of the information society especially in remote areas
Developing public services using e-government solutions and tools with the collaboration of public authorities and scientific institutions
Establishing common standards in ICT development in relation to support services and training cources
Raise awareness of ICT opportunities in regions where development of the information society is lagging behind
Projects under this area:

Development of effective and qualitative e-government services
Monitoring the quality of the public services of Iasi
Iasi Communication-tool
Integrated informatic management system within the City Hall of Iasi
Development for a vocational training-centre for e-business
Installation of ICT pylons for wireless internet-connection
Business locations for ICT-development within the city centre of Iasi
Virtual city project
Internet and E-business Mass-education project for entrepreneurs
Development of a ICT pilot laboratory in secondary education
P4 Development of transnational synergies for sustainable grouth areas
P4 4.1. Tackle crucial problems affecting metropolitan areas & regional systems of settlements
Public infrastructure and Public services:
Developing common pilot co-operation projects to improve the urban infrastructure (e.g. waste water treatment, drinking water improvement) and to improve useful inter-connection
Improving Management and monitoring systems for green areas
Developing effective ways for housing restrucutring and improvement of residential areas
Planning and Governance
Development and Action plans for cooperative solutions for Urban renewal and Revitalization
Developing GIS networks to tackle specific needs
Tackling land registration as a serious problem especially concerning urban areas
Enhancing the management, registration and regulation of real estates along with the developmnet and rehabilitation of urban brownfields
Promoting of Governance and development of accountability and transparency in local authorities; the key partners - private sector, community and Ngos, reginal and national authorities should be mobilized in the planning, implementation and evaluation of urban development.
Economic issues
Developing technological and management standards for economic infrastructure (such as SME business incubators) serving to improve areas with lack of investments
Projects under this area:

Study concerning the reduction of water pollution in Iasi
Integrated management of solid waste in Iasi
Modernization of the heating system
Adapted housing for disabled people
Bloc facades re-furbishment
Preparation for the development of industrial sites
Quality improvement of recreational areas and green spaces
Urban regeneration of Manta Rosie zone and Bas Ceaus zone
Urban regeneration of Cicoarei zone
Plan for the definition and the construction of A-class offices area in the city of Iasi
Installation of Monitoring of recreational areas in the city
P4 4.3 Promote the use of cultural values
for development
Improving good policy, programme design and capacity building with respect to joint conservation and the utilization of cultural values
Enhancing joint promotion of historical places, joint labelling and communication strategies, development of transnational City marketing concepts for historical centres
Coordinated approaches in cultural heritage conservation in combination with common professional training (Data base creation, mapping and monitoring the sites of cultural interest, restoring techniques)
Projects inder this area:

Creating a training center for the tourism promotion services
Tourism development plan

Expertise-centre for tourist promotion
Training-centre for tourist product development
Analysis of the impact of tourism development on the local and regional development

Iasi Themes

2.1. ITC-driven Knowledge-based Industry
and services
2.2. Centre for creative and innovative
industries

2.3. Cultural and tourist capital of Romania

2.4. Service centre for the region

Objective 3 IVA ENPI
P2
Environmental
P1Economic & challenges&Em P3 People to
Social
ergency
People CoDevelopment
preparedness operation
x SMEs,
clusters,
innovation,
business
development
x innovation, art,
networks

Objective 3 IVB SEE

P4 Technical
assistance

P1

P2

P3

P4

P5

x cross-border
tourism
initiatives,
promotion, hotel
managemtent
skills
x marketing,
product
promotion

3.1. Urban development: Iasi; a city with
breathing space
3.2. Infrastructure: Iasi will have to be an
easy accessible city
3.3. High level social services

3.4. High level public services

x air and water
pollution, soil
erosion,

4. Building a strong organization
IVB ENPI - Priorities & Measures
P1 1.1 Improving the productivity & competitiveness of the region's urban and rural areas by working across borders:
Actions:
creation of cross-border clusters of companies in growth sectors
training for staff in SMEs in areas such procurement, marketing, product development, accounting, etc.
cross-border business networks promoting trade visits, missions, marketing initiatives and joint product promotion and the creation of joint ventures in industrial, agricultural and tourism sector;
development of business related infrastrucutre - business incubators, business centres, exhibitions centres and project supporting institution building
networks between univerisities, private businesses and pb sector designed to develop and enhance innovation and research;
develop cross-border tourist initiatives including joint marketing of cross-border area and improve training in tourism, such as hotel management and food hygiene;
improvement and dvelopment of tourist facilities such as museums, cultural centre which can increase the number of tourist attractions in cross-border areas

Projects under this measure:
2.1. ITC-driven Knowledge-based Industry and services

Organisation of interregional ICT trade fair and conferences
Business Development Incubator
Internet and E-business Mass-education project for entrepreneurs
Development for a vocational training-centre for e-business
University city twinning
Expertise centre for University development and promotion
2.2. Centre for creative and innovative industries

Vocational development centre for the promotion of the internalisation of the businesses
Cross-border cooperation for economic development
R&D cooperation between the University and the business community
Improvement of the attraction of the city for organising events related to art and creativity
2.3. Cultural and tourist capital of Romania

Creating a training center for the tourism promotion services
Expertise-centre for tourist promotion
2.4. Service centre for the region

Construction of an exhibition centre
P1 1.2 Cross-border initiatives in transport and energy - projects under this measure has to clearly demonstrate significant improvement in the passage of traffic accross the border
this is difficult to be shown with the proposed projects for Iasi
P2 2.1 Addressing strategic cross-border environmental challenges, particularly environmental monitoring, river basin management, alleviation of flood risk
Actions:
tackling common rpblems of pollution
projects which examine water management flood risk, river basin management
exchange of best practices and develop effective methods of fighting soil erosion
restoration of wetlands, improvement of water quality of lakes, improve and restore national and regional protected areas
Projects under this measure:

Study concerning the reduction of water pollution in Iasi
Air quality plan
Improving citizens protection against the risks associated to the natural disasters
P2 2.2 Water supply and waste management
Actions:
develop small scale water supply and/or water purification systems that are used under either side of the border, paeticularly in communities largely dependent on water from wells
develop small scale water sewage and waste management projects including the exchange of experience and best practices
development and upgrading of waste disposal, sewage, waste water and sludge infrastructure and their supporting human resources
Projects under this measure:

Study concerning the reduction of water pollution in Iasi
Rehabilitation of the underground drainage and water networks
P3 3.1. Local and regional governance including the Euroregions, support to civil society and local communities
Actions:
develop exchange programmes for local communities and/or civil society
develop exchange of experience projects for local & regional authorities, particularly through the development of Euroregions
develop a series of events and festivals for both sides of the borders

develop a dialogue between professionals in the area of labour market, health services, health promotion
P3 3.2. Educational, social and cultural exchanges
Actions:
higher and adult education
education exchanges between schools, colleges including staff and students
exchange of disadvantaged groups through social programmes
exchanges to develop cultural and social initiatives
Note:
major role of the programme is developing of grater levels of co-operation, development of networks and other forms of partnerships and collaboration;
improvements in infrastructure is also possible, but on a smaller scale. Medium scale infrastructure will be permitted to improve roads, energy networks, provision of small water supply and waste management facilities;
projects have to have an added value and recognition on both sides of the borders
Budget: 126 Mil Euro (63 Mil Euro Ro contribution from ERDF and 63 Mil Euro ENPI contribution)
Managing Authority: Ministry of Development, Public Works and Housing - International Teritorial Cooperation Dept.
Joint Technical Sectretariat - CBC office Suceava
Antennas offices: Romania in Iasi, Ukraina in Cernauti/Cherniyvetska and Odessa
Partners: at least one Romanian partner and one from Rep. Moldova and/or Ukraina

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE

IAŞII – ORAŞ AL INSPIRAŢIEI

IAŞII – ANALIZĂ ŞI VIZIUNE URBANISTICĂ
PORTOFOLIUL DE PROIECTE
SITUAŢIA LA ZI
ANALIZA SWOT

SITUAŢIA LA ZI INTRODUCERE

IAŞII – ORAŞ AL INSPIRAŢIEI

Acest document prezintă situaţia la zi a municipiului Iaşi. Situaţia la zi
este un pas în procesul de dezvoltare urbană şi face parte din proiectul
‘Iaşi, Orizont 2020’. Acesta prezintă o ‘imagine’ din diverse perspective care sunt relevante pentru viitoarele dezvoltări ale oraşului. Aceste
perspective iau în considerare toate aspectele generale, economice
şi condiţionale relevante pentru dezvoltarea strategică viitoare a
oraşului.

2.

Acest document se bazează pe analiza SWOT ce a fost întocmită ca
prim document în proiectul ‘Iaşi, Orizont 2020’. El constituie punctul de
pornire pentru planul de dezvoltare strategică şi pentru setul de proiecte ulterioare.
Situaţia la zi se bazează pe mai multe surse informaţionale:
-

2 Mese rotunde organizate la Primăria Iaşi în primăvara anului
2007;
Interviuri susţinute cu diverşi întreprinzători din oraş;
Sondaj public efectuat pe un eşantion de 1100 cetăţeni ai
Iaşilor;
Elaborarea unei analize SWOT;
Elaborarea a 4 scenarii economice posibile pentru oraş;
Cercetare teoretică.

Procesul ce a dus la această situaţie la zi a arătat că există multe rapoarte şi planuri naţionale, regionale şi metropolitane care prezintă date
despre starea actuală a lucrurilor. Au fost puse la dispoziţie multe date
despre toate aspectele vieţii. Din punctul nostru de vedere, aspectele
cele mai importante şi mai de actualizate sunt

1.
2.
3.
4.
5.

Planul de dezvoltare naţională
Planul de dezvoltare regională
Planul de amenajare a teritoriului metropolitan Iaşi
Agenda Locală 21
Registrul statistic anual al judeţului Iaşi 2006

În afară de acestea există numeroase alte resurse care indică starea
lucrurilor în municipiul Iaşi şi în afara sa.
Acest document nu repetă toate informaţiile existente în general. El
conţine o selecţie a surselor de informaţii, selecţie care este, din punctul nostru de vedere, necesară pentru descrierea dezvoltării strategice
viitoare a oraşului.
În analizele efectuate până în prezent am luat în considerare situaţia
Iaşilor din prisma a cinci piloni (economic, social , urban, infrastructura
şi mediul).
În capitolul 1 vom prezenta situaţia la zi generală, acoperind cei 5 piloni şi prezentând o perspectivă generală a municipiului Iaşi.
În capitolul 2 vom prezenta situaţia la zi economică. În vederea
elaborării unei strategii economice viabile vom analiza principalii factori economici necesari pentru dezvoltarea economică. Vom dezbate
subiectul ştiinţei ca punct vital pentru municipiu (2.1); vom discuta despre unele sectoare economice promiţătoare (2.2) şi vom intra în detaliu în ceea ce priveşte potenţialul turistic (2.3).
În capitolul 3 vom prezenta situaţia la zi condiţională. În acest capitol
vom discuta despre condiţiile necesare pentru dezvoltarea economică.

În ﬁecare capitol vom furniza câteva informaţii statistice, vom prezenta
câteva ﬁguri ilustrative, vom discuta despre rezultatele majore ale analizei SWOT şi vom utiliza rezultatele sondajului public.
În câteva cazuri vom prezenta, din motive practice, date de la nivelul judeţului. Statisticile existente la nivel de judeţ sunt mai sigure, se
încadrează în metodologiile statistice naţionale şi acest motiv pot ﬁ
comparate cu cifrele de la nivelul altor judeţe şi de la nivel naţional1.
Toate descoperirile principale ale etapelor anterioare ale proiectului
adunate în această Situaţie la zi, oferind o bază solidă pentru planul de
dezvoltare strategică.

1

IAŞII – ORAŞ AL INSPIRAŢIEI

În subcapitole vom dezbate rezultatele principale ale aspectelor urbane (3.1), infrastructură (3.2), serviciile sociale (3.3), serviciile publice
(3.4) şi vom încheia cu aspectele legate de mediu (3.5).

Dată ﬁind dimensiunea municipiului Iaşi în cadrul judeţului Iaşi (aproximativ 50% din populaţia totală a judeţului), mai ales în ceea ce priveşte statisticile urbane (aproximativ

85% din populaţia urbană locuieşte în Iaşi) multe tendinţe de la nivelul judeţului sunt considerate ca ﬁind informaţii cruciale pentru municipiul Iaşi.

3.
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1. SITUAŢIA LA ZI GENERALĂ

4.

O istorie bogată şi o poziţie centrală
Municipiul Iaşi are o lungă şi bogată istorie caracterizate prin cultură,
religie şi ştiinţă. Oraşul este menţionat pentru prima dată oﬁcial la începutul secolului al cincisprezecelea. Deoarece unele clădiri sunt
mai vechi, se crede că oraşul exista cu mult înaintea primei sale
menţionări.
Între anii 1565 şi 1859, oraşul a fost capitala Moldovei. Numărul impresionant de ansambluri de monumente şi arhitectură stau mărturie acestei
istorii bogate. Literalmente şi conform datelor, în acea perioadă oraşul
Iaşi avea o poziţie centrală. Pentru o imagine mai detaliată a acesti
perioade, recomandăm consultarea cărţilor de istorie şi a documentelor istorice.
În afară de funcţia politică a oraşului, tradiţia regiunii, numeroasele instituţii culturale şi artistice de importanţă naţională şi chiar
internaţională şi o serie de evenimente istorice importante au consolidate renumele cultural al Iaşilor. Am putea spune că Iaşi are o tradiţie
ca şi oraş al începuturilor.

Fig 1.1. Poziţia centrală ca şi capitală
a ţării Moldovei
Sursa: Harta lui Reichersdorffer, 1595

Iasi: oras al inceputurilor
1508
prima tiparitura romaneasca
1640
prima scoala de limba materna
1860
prima universitate romaneasca
1856
gradina botanica
1896
teatru national
1918
case memoriale literare romanest

Fig. 1.2. Iaşi. Oraşul începturilor
Sursa: DVD xxx

Către o poziţie descentralizată
După această perioadă capitala naţională a fost stabilită la Bucureşti.
Iaşi a devenit oraş de frontieră cu o poziţie periferică, şi chiar mai mult,
situate în apropierea unei graniţe impermeabile.
În timpul perioadei de comunism, evoluţia centrelor urbane a fost
controlată de autorităţile statului prin mecanisme economice şi sociale,
stabilite de capitala ţării. Din nefericire, centrele urbane nu s-au putut
dezvolta în mod natural, conform potenţialului uman şi natural al zonei.
În concluzie, în timpul acestor decenii vocaţia centrului istoric, cultural
şi universitar din Iaşi cu vechi tradiţii comerciale a fost ignorată. În concluzie, după o istorie prosperă de lungă durată în poziţie centrală, istoria ultimelor decenii prezintă Iaşul ca oraş aﬂat – atât în sens propriu,
cât şi în sens ﬁgurat - într-o poziţie descentralizată.
După prăbuşirea zidului Berlinului în 1989 şi după căderea dictatorului
Nicolae Ceauşescu aşteptările cu privire la dezvoltarea democratică
şi economică au fost mari. Iaşi, ﬁind al doilea oraş ca mărime în România, avea şansa de a deveni un pol de dezvoltare în strategia de dezvoltare naţională.

Fig 1.3. Judeţul Iaşi în zona nord-estică a
României

Fig 1.4. Judeţul Iaşi în zona sud-estică a UE

Menţinerea unei poziţii descentralizate în viitorul apropiat
Privind în viitor, mişcările geo-politice vor inﬂuenţa din nou rolul şi poziţia
Iaşilor. Un exemplu de mişcare politică este legat de întrebarea dacă
Turcia, Moldova şi Ucraina vor deveni membre UE.
Exemple de mişcări geo-strategice pe termen lung sunt dezvoltarea
culoarelor importante de traﬁc de la vest la est şi dezvoltarea porturilor
de la Dunăre şi Marea Neagră (Odessa/ Constanţa).
Pentru un oraş aproape izolat ca Iaşiul este aproape imposibil să
inﬂuenţeze acest gen de decizii.
O privire mai detaliată a planului de dezvoltare naţională 2007-2015
(PND) şi a planurilor de infrastructură corespunzătoare oferă o impresie
cu părere la poziţia strategică a Iaşilor în viitorul apropiat.
Prioritatea absolută în ceea ce priveşte infrastructura se referă la modernizarea şi dezvoltarea reţelei trans-europene (TEN) şi a reţelei de
transport de legătură (TEN-T)
2

Fig 1.5. Porţiuni de autostradă pentru perioada 2007-2015.
Sursa: PND

În ceea ce priveşte calea ferată, situaţia pare mai puţin nefavorabilă:
sectorul de cale ferată face parte din culoarul paneuropean IX (PND
pagina 265) către Moldova2 .
Şi în cele din urmă, în ceea ce priveşte transportul aerian, în PND se
prevede modernizarea infrastructurii şi echipamentului de transport
aerian. O atenţie deosebită se va acorda modernizării şi dezvoltării infrastructurii aeroporturilor din Bucureşti, Timişoara şi Constanţa.
În concluzie: conform planurilor de dezvoltare naţională, putem trage
concluzia că în situaţia actuală şi în viitorul previzibil Iaşi îşi va menţine
poziţia descentralizată.
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Această măsură va avea ca scop ﬁnalizarea autostrăzilor aﬂate momentan în construcţie, construcţia de noi autostrăzi şi drumuri expres,
construcţia de şosele de centură pentru oraşele aﬂate pe TEN–T şi modernizarea drumurilor şi podurilor aﬂate pe TEN-T.
Această hartă indică în mod cert că Iaşi nu va ﬁ situat la culoarele europene (liniile colorate şi îngroşate, cu puncte negre).

NDP. Capitolul x.x. pagina 265.
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Factori demograﬁci în scădere
În ultimele decenii observăm o dezvoltare puternică a oraşului, pornind
de la puţin peste 100.000 locuitori în 1950 şi ajungând la un oraş cu mai
mult de 400.000 locuitori în anii 1990.
În anii 1990 evoluţia a ajuns la o stagnare şi la începutul secolului XXI
oraşul suferit un declin minor, dar constant.
Principalele cauze ale acestor mişcări demograﬁce sunt migraţia
internă şi externă şi natalitatea mai scăzută.

6.

Fig 1.6. Locuitori urbani în judeţul Iaşi
Sursa: SYCI. Capitolul 2.2.

Fig 1.7.Indicele de activitate în judeţul Iaşi
Sursa: SYCI 2006. Capitolul 3.1.

În ﬁgura alăturată observăm în ultimii ani o scădere drastică a indicelui
de activitate. Acest indice reprezintă numărul de persoane aﬂate la
vârsta aptă de muncă (15-65) în raport cu populaţia totală. Un indice
de activitate mai mic înseamnă că mai puţini oameni la vârsta activă
trebuie să câştige venituri pentru a avea grijă de cei tineri (0-15) şi de
cei mai în vârstă (65+). În 2000, 72 persoane la vârsta activă trebuiau
să câştige venituri pentru 28 persoane inactive; în următorii ani până în
2005 această cifră s-a modiﬁcat dramatic, ajungând la 63 persoane
nevoite să câştige venituri pentru 37 persoane.
Calitatea vieţii este în creştere
Deşi unii indici demograﬁci arată o dezvoltare destul de tulbure, alte
cifre ne oferă dovada îmbunătăţirii calităţii vieţii.
Următoarea ﬁgură ne prezintă faptul că vârsta medie a mamelor este
în continuă creştere, ceea ce indică faptul că regiunea înaintează spre
o economie mai dezvoltată.
A doua tendinţă pozitivă este faptul că în ultima decadă durata medie
de viaţă preconizată a crescut pentru populaţia urbană, prezentând o
creştere de la peste 70 ani la peste 73 ani.

Uşoara recuperare economică din ultimii ani
Modiﬁcările demograﬁce ale populaţiei şi rata scăzută de activitate
au avut o inﬂuenţă negativă asupra dezvoltării economice la începutul
acestui deceniu. Să analizăm puţin mai detaliat şi modiﬁcările ciclice şi
structurale la nivelul economiei în ultimii ani 3.
•
•
•

•
•
Fig 1.9. Speranţa medie
de viaţă urbană.
Sursa: SYCI.
Capitolul 2.17.

Angajati pe tipul formei de proprietate: 2000

2005

schimbare

Stat

11%

8%

↓

Mixt

19%

7%

↓↓

Privat

9%

51%

↑

Strain

2%

4%

↑↑

Cooperativa

2%

1%

=

Comun

0%

1%

=

De importanta locala / nationala

27%

28%

=

3

Fig 1.10. Raportul
salariaţilor după tipul de
proprietate ăn judeţul
Iaşi.
Sursa: SYCI 2006.
Capitolul 3.3.

Numărul de salariaţi este în creştere (de la aproximativ 158.000
la sfârşitul anului 2005 până la 165.000 la sfârşitul anului 2006);
În consecinţă, rata şomajului a scăzut de la aproximativ 7,2% la
6,3%;
Volumul lucrărilor de construcţie creşte în ritm alert (peste 10%),
în timp ce volumul cifrei de afaceri al producţiei industriale
totale stagnează;
Volumul importurilor a crescut, dar volumul exporturilor este
aproximativ acelaşi;
O puternică dezvoltare în domeniul investiţiilor, mai ales în
lucrările de construcţii.

Conform dezvoltărilor macroeconomice din România şi din Europa
ne-am ﬁ aşteptat să vedem, de asemenea, o recuperare economică
ciclică în Iaşi în ultimii ani, dar conform datelor preliminare putem spune
că această recuperare nu a început încă într-un ritm puternic.
În ﬁgura alăturată vom analiza mai amănunţit modiﬁcările structurale
din ultimii ani.
În anul 2000 un număr important de salariaţi lucrau deja în companii private (38%).În ultimii ani acest număr a crescut la peste jumătate
(51%). De asemenea, raportul companiilor străine s-a dublat.
Prin urmare, indicele companiilor de stat şi mixte a scăzut până la un
nivel de o importanţă minoră la nivelul economiei.
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Fig 1.8. Vârsta medie
a mamelor la prima
naştere.
Sursa: SYCI 2006.
Capitolul 2.8.

Cifrele statistice pentru 2006 sunt preliminare şi nu au fost încă incluse în bazele de date statistice istorice şi în registrul anual. Prin urmare oferim date parţiale care ilustrează

dezvoltarea din 2005 până în 2006.
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Analizând mai bine structura producţiei industriale nu observăm până
în prezent modiﬁcări dramatice în compoziţie. Sectoarele care au avut
o poziţie puternică în 2000 (peste 5% din producţia industrială)aveau
aproximativ aceeaşi poziţie şi în 2005.

8.

În ﬁgura 1.11 observăm care sunt cele mai importante sectoare şi clasamentul lor conform contribuţiei la producţia industrială totală. Sectorul alimentelor şi al băuturilor este în continuare de departe cel mai
important sector. Celelalte sectoare importante sunt cele ale industriei grele (metalurgică, chimică, electricitate şi maşini) şi ale industriei
uşoare (îmbrăcăminte şi textile). Poziţia relativă dintre aceste sectoare
s-a modiﬁcat uşor.
În concluzie, am putea spune că în ciuda tranziţiei din ultimii ani spre
o economie de piaţă, structura economiei pe sectoare nu s-a modiﬁcat foarte mult până în prezent. Această ipoteză este ilustrată şi de
creşterea salariilor din diferite sectoare. Până în prezent există doar
modiﬁcări minore la nivelul salariilor nete medii a salariaţilor pe ﬁecare
sector, sugerând o uşoară presiune asupra industriilor avantajoase şi
dezavantajoase pentru a modiﬁca salariile din aceste sectoare conform situaţiei actuale de pe piaţă.
Structura rezultatelor industriale
Alimente si bauturi
Haine
Metalirgie
Substante chimicale si produse
Electricitate, energie, gaz si apa
Masini si echipamente
Produse textile

2000
28%
9%
5%
10%
10%
6%
5%

rank
(1)
(4)
(6)
(2)
(3)
(5)
(7)

2005
21%
10%
9%
9%
8%
6%
5%

rank
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

În concluzie, dezvoltare economiei arată până în prezent o uşoară recuperare până în prezent:
•
Modiﬁcările demograﬁce sunt nefavorabile, prezentând un declin în ceea ce priveşte numărul locuitorilor şi populaţia activă;
•
Modiﬁcările ciclice se redresează uşor, indicând un număr în
scădere al şomerilor şi o creştere a investiţiilor;
•
Modiﬁcările structurale se fac cu paşi mici. Structura proprietăţii
s-a modiﬁcat, dar dimensiunea relativă a structurii producţiei şi salariile
nete au rămas mai mult sau mai puţin aceleaşi.
Opinia publică: pozitivă cu privire la Iaşi şi la viitor
Dezvoltările istorice şi datele statistice prezentate în acest capitol ne
oferă o imagine a situaţiei la zi pentru municipiul Iaşi. În afară de aceste
cifre mai mult sau mai puţin obiective vă prezentăm câteva rezultate
ale sondajului public.

Fig 1.11. Structura
producţiei industriale
Sursa: SYCI. 2006.
Capitolul 13.2

Fig 1.12. Opinia publică despre Iaşi
Sursa: Sondaj public
Aspecte pozitive:
1.
Curatenia
2.
Cultura
3.
Parcuri/zone verzi
4.
Universitati
5.
Monumente istorice

14%
11%
8%
7%
6%

Aspecte negative:
1.
Strazi/trotuare/locuri de parcare
2.
Salubritatea

23%
22%

În ultimii ani Iaşi a suferit un declin la nivelul rezultatelor economice,
deşi unele aspecte ale calităţii vieţii evoluează într-un sens favorabil.
Analizând mai în detaliu dezvoltarea economică, modiﬁcările demograﬁce par a ﬁ nefavorabile, situaţia ciclică se ameliorează uşor, iar
modiﬁcările structurale se fac cu paşi mici.

Acest tabel arată că unele aspecte calitative, cum ar ﬁ curăţenia şi
cultura sunt considerate pozitive, iar străzile/ aleile/ locurile de parcare
şi salubrizarea sunt considerate negative.
Aceste observaţii nu se reﬂectă neapărat în datele statistice generale
(economice).

Opinia publică vorbeşte în general pozitiv despre oraşul lor şi puţin mai
rezervat despre dezvoltările viitoare.

La modul mai general, oamenii au fost întrebaţi care sunt părerile lor
despre situaţia actuală şi despre dezvoltarea viitoare.
•
marea majoritate a populaţiei (80-85%) este de acord că oraşul
este un loc frumos pentru locuit. De fapt ei sunt mândri că locuiesc în Iaşi;
•
un procent mai mic, dar totuşi o mare majoritate(70-80%) sunt
optimişti în ceea ce priveşte viitorul oraşului şi consideră că aderarea la UE va ﬁ beneﬁcă pentru Iaşi.
Rezumat
În această situaţie la zi generală am descris istoria bogată a Iaşilor şi
istoria sa în trecut ca poziţie centrală. Dezvoltările geopolitice din ultimele secole au dus spre o poziţie mai decentralizată.
Planurile privind infrastructura viitoare 2007-2015 indică faptul că Iaşi îşi
va menţine acea poziţie decentralizată.

IAŞII – ORAŞ AL INSPIRAŢIEI

Într-un sondaj public efectuat pe un eşantion de 1100 cetăţeni ai Iaşilor,
locuitorii au fost întrebaţi despre părerea lor referitoare la aspectele
pozitive şi negative ale oraşului.
În ﬁgura 1.12 vă prezentăm cele mai importante elemente menţionate
de public.

9.

2. SITUAŢIA ECONOMICĂ LA ZI
În acest capitol vom prezenta situaţia economică la zi. Pentru a ajunge
la o strategie economică viabilă ne vom concentra asupra principalilor
factori economici necesari în vederea dezvoltării economice. De asemenea, vom dezbate subiectul ştiinţei ca punct vital al oraşului (2.1),
vom discuta despre unele sectoare economice promiţătoare (2.2) şi
vom intra în detalii în ceea ce priveşte potenţialul turistic (2.3).
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În ultimii ani nu am observat modiﬁcări fundamentale în activităţile
speciﬁce sectoarelor. În capitolul 1 am prezentat unele concluzii generale.
•
•
•

În acest capitol vom aborda mai îndeaproape factorii tradiţionali ai
producţiei:
1.
forţa de muncă
2.
pământul
3.
capitalul
La aceşti factori tradiţionali ai producţiei am dori să adăugăm încă doi,
care au o importanţă vitală într-o economie de piaţă internaţională:
4.
Antreprenoriatul
5.
Factorii cheie privind locaţia
4
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Modiﬁcările demograﬁce sunt nefavorabile, prezentând un declin în ceea ce priveşte numărul locuitorilor şi populaţia activă;
Modiﬁcările ciclice se redresează uşor, indicând un număr în
scădere al şomerilor şi o creştere a investiţiilor;
Modiﬁcările structurale se fac cu paşi mici. Structura proprietăţii
s-a modiﬁcat, dar dimensiunea relativă a structurii producţiei şi
salariile nete au rămas mai mult sau mai puţin aceleaşi.

Date statistice din 2006. Tabelul 2.5.

În acest paragraf vom discuta despre aceşti factori şi îi vom compara
cu cei din celelalte judeţe şi municipii ale României pentru a vedea
dacă există avantaje comparative.
1. Forţa de muncă
Conform celor mai recente date, salariul mediu net în judeţul Iaşi este
sub media la nivelul României (1.046 faţă de 1.099 Lei în 2006) 4.
Mai interesant este să comparăm nivelul salarial din diferite judeţe. De
obicei judeţele urbane prezintă salarii nete mai mari decât judeţele în
care predomină agricultura.
În tabelul 2.1 prezentăm salariile nete din judeţele cu cele mai mari oraşe
din România (> 300.000): judeţele cu oraşele Braşov, Cluj, Constanţa,
Craiova, Galaţi, Timişoara şi Bucureşti). Tabelul indică, aşadar, că din
cele 42 judeţe, cele judeţe urbane 7 selectate se clasiﬁcă în primele
18, deci în jumătatea superioară a numărului total de judeţe.
În cadrul listei de judeţe urbane, Iaşi ocupă un loc inferior, ﬁind în urma
celor mai multe oraşe din România.
Fig 2.1. Salariu mediu net în comparaţie cu alte judeţe
Sursa: SB Decembrie 2006.
Numele orasului
Mun. Bucuresti
Dolj (Craoiva)
Cluj
Timis (Timisoara)
Constanta
Galati
Iasi
Brasov

Salariu in lei
1.490
1.173
1.165
1.149
1.144
1.054
1.046
983

Pozitia judetului
(1)
(5)
(6)
(7)
(8)
(12)
(13)
(18)

Mai ales în cazul Iaşilor, disponibilitatea unei forţe de muncă cu o
educaţie superioară ar trebui să ﬁe ar trebui să ﬁe punctul forte pentru dezvoltarea economică viitoare. Nu există date statistice exacte
existente care să demonstreze calitatea forţei de muncă disponibile.
În capitolul 2.1 vom furniza mai multe argumente şi informaţii privind
punctele forte ale Iaşilor ca oraş al ştiinţei.
2. Pământurile şi resursele disponibile
Conform sondajului public, municipiul Iaşi este apreciat datorită mediului său şi a spaţiilor verzi. Municipiul/ judeţul pot ﬁ descrise ca o regiune atractivă în care să te aﬂi şi să locuieşti.
Dar să analizăm mai atent dacă – conform statisticilor economice
– pământul în sine oferă resurse naturale favorabile în comparaţie cu
alte judeţe.
Statistici agricole Pozitia judetului 2005
Suprafete arabile
(17)
Grau
Porumb
Rosii
Legume
Struguri
Fructe
Bovine
Porcine
Oine

5

(21)
(10)
(14)
(4)
(5)
(3)
(4)
(15)
(8)

Fig 2.2. Producţia în agricultură în
comparaţie cu alte judeţe
Sursa: SYCI..

Zona din jurul Iaşilor are o agricultură orientată atât pe producţia
agrară vegetală, cât şi pe producţia agrară animală.
În ﬁgura 2.2 se observă că pentru judeţul Iaşi disponibilitatea terenurilor arabile corespunde aproximativ mediei naţionale: locul 17 din
42 judeţe. Analizând mai bine diversele producţii, observăm că mai
ales în ceea ce priveşte producţia de legume, struguri şi fructe şi la
câteva categorii de vite, judeţul Iaşi este cotat mai bine decât media
pe ţară 5.
În afară de terenul pentru agricultură nu există alte resurse naturale
speciﬁce care să ofere judeţului Iaşi un avantaj faţă de alte judeţe.
3. Capitalul posibil şi posibilele investiţii
În capitolul 1 am menţionat deja că în ultimii ani (2005-2006) a existat o
creştere puternică a investiţiilor, mai ales în lucrările de construcţie. Dar
nivelul investiţiei de capital este totuşi foarte scăzut.
Ilustrativ este numărul redus al ﬁrmelor de comerţ cu participare străină
la capitalul subscris.
Fig 2.3. Numărul de ﬁrme de comerţ cu capital străin.
Sursa: SD Decembrie 2006. Tabelul II.7
Oras
Municipiul Bucureşti
Timiş
Cluj
Constanţa
Braşov
Iaşi
Dolj
Galaţi

Companii
430
95
55
45
40
21
17
14

Pozitia judetului
(1)
(2)
(4)
(6)
(7)
(10)
(13)
(16)
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Dar forţa de muncă relativ ieftină nu ar trebui să ﬁe factorul decisiv
pentru dezvoltarea economică a unui judeţ urban.

Pentru o descriere mai elaborată cu privire la diversele posibilităţi de utilizare a pământului consultaţi Planul de Amenajare a Teritoriului Metropolitan Iaşi (paginile 221-234).
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În tabelul 2.3, sunt prezentate din nou cele 7 judeţe cu cele mai mari
oraşe ale României (> 300.000). Tabelul ne arată – fără a ﬁ ceva
surprinzător – că în capitalul municipiului Bucureşti există sute de ﬁrme
străine implicate, în timp ce alte judeţe sunt cu mult în urma sa. Cele
7 judeţe urbane selectate ocupă locuri de la 1 a 16, şi în concluzie
toate sunt mai bine cotate decât judeţele medii din România. Dar în
comparaţie cu majoritatea celorlalte oraşe mai mari, Iaşi prezintă un
număr foarte mic de activităţi străine.

În afară de punctul forte reprezentat de creşterea constantă a IMMurilor şi participarea micro-întreprinderilor la aproape toate sectoarele
economice, există şi circumstanţe mai puţin favorabile care constrâng IMM-urile să devină un sprijin mai puternic pentru dezvoltarea
economică ulterioară:

4 .Antreprenoriatul în plină dezvoltare
În afara factorilor tradiţionali ai forţei de muncă, pământului şi capitalului am dori să adăugăm antreprenoriatul ca unul dintre factorii de
importanţă vitală într-o economie de piaţă internaţională.

•

În judeţul Iaşi se observă o creştere constantă a numărului de întreprinderi mici şi mijlocii (IMMuri). Mai ales numărul întreprinderilor mici
(mai puţin de 10 angajaţi) a crescut de la aproximativ 8.600 în 2000 la
12.000 întreprinderi în 2005.

•
•

Nu există o tradiţie în afaceri şi o cultură antreprenorială;
Sprijin insuﬁcient pentru activităţile de marketing, publicitate şi
cercetare a pieţei;
Un grad scăzut de cooperare între universităţi / R&D şi companii
pentru a asigura transferul tehnologic şi dezvoltarea inovaţiilor.

5. Factorii cheie pentru locaţie
Într-o economie de piaţă internaţională şi deschisă, companiile au
o gamă variată de posibilităţi de a se decide unde să înceapă o
afacere nouă sau să continue afaceri deja existente. În afara factorilor
tradiţionali menţionaţi mai sus, mai există mulţi alţi factori pe care companiile îi iau în considerare atunci când se decide asupra unei locaţii.
În ﬁgura 2.5. sunt reprezentate rezultatele unei cercetări europene asupra factorilor esenţiali pentru locaţia unei afaceri.
Cei mai importanţi factori au legătură cu apropierea de pieţe (1) şi
disponibilitatea de personal caliﬁcat, bine pregătit (2). Alţi factori
relevanţi sunt legăturile de transport (3). De importanţă majoră sunt şi
calitatea comunicaţiilor şi o infrastructură tehnică (4).

Fig 2.4. Dezvoltarea micilor
întreprinderi
Sursa: SYCI.

Diferitele tipuri de companii arată o oarecare ﬂuctuaţie în ceea ce
priveşte importanţa acordată acestor factori. Companiile orientate către distribuirea de servicii acordă o importanţă mai mare

Ţinând cont de poziţia decentralizată a Iaşilor, cu o infrastructură relative slabă (mai multe informaţii în capitolul 3.2), punctele forte reprezentate de forţa de muncă relativ valoroasă, dar ieftină şi o dezvoltare largă a reţelelor de telecomunicaţie, oferă avantaje mai mult
companiilor orientate către furnizarea de servicii.
Fig 2-5. Factori esenţiali pentru locaţiile afacerilor
Sursa: Monitorul oraşelor europene
Factori esentiali in determinarea localizarii unei afaceri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Accesibilitatea pe piata
Disponibilitatea fortei de munca caliﬁcate
Cai de transport spre alte orase
Calitatea telecomunicatiilor
Costul fortei de munca
Mediul impus de autoritati locale
Valoarea baneasca a birourilor
Limbile straine vorbite
Disponibilitatea spatiilor de birouri
Accesibilitatea transportului in oras
Calitatea vietii
Lipsa poluarii

2005
%
60
57
52
50
35
32
31
30
24
22
16
13

Capitolul 2.1 Un cadru puternic pentru folosirea cunoştinţelor
În introducerea generală am precizat deja că forţa de muncă este
relativ bine pregătită şi cu salarii relative reduse. Nu există date statistice exacte care să demonstreze calitatea forţei de muncă disponibile.
Dar unii indici arată o calitate superioară a forţei de muncă.
Figura 2.6 prezintă rezultate ale judeţului Iaşi în comparaţie cu statisticile naţionale. Populaţia este de aproximativ 3,8% din populaţia totală.
Alţi indici, cum ar ﬁ numărul medicilor şi, mai ales, numărul studenţilor,
depăşesc cu mult media naţională.
Fig 2-6. Avantajul comparativ în privinţa ştiinţei
Sursa: SYCI. Capitolul 0.
Statistici judetene
Populatie

% din judet
3,8%

Farmacisti

5,8%
5,0%
4,2%
8,5%
4,9%

Asistenet si personalul de specialitate
Elevi inrolati
Studenti
Cadrele didactice

De asemenea, mai sunt unele aspecte calitative care oferă argumente
pentru poziţia puternică a Iaşilor în comparaţie cu alte oraşe / judeţe:
•
un număr ridicat, şi încă în creştere, de studenţi;
•
un număr de universităţi cu vechime şi performanţe ştiinţiﬁce;
•
cooperarea cu alte universităţi din toată lumea;
•
o varietate mare de şcoli tehnice;
•
o varietate mare de cursuri vocaţionale.
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telecomunicaţiilor, în timp ce companiile comerciale oferă mai multă
importanţă facilităţii accesului pe pieţe. Companiile industriale pun
accentul pe legăturile de transport către alte oraşe.

13.
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Punctul slab constă în faptul că multe persoane bine pregătite, care
au fost educate în Iaşi, pleacă peste hotare. Ar trebui făcute eforturi
pentru a opri această migraţie a materiei cenuşii. Ar ﬁ chiar mai bine
să se inverseze acest lucru şi să se folosească expertiza în ‚Diaspora’
pentru a pune baza dezvoltărilor ulterioare. Ar trebui să se stimuleze pe
cât posibil “inversarea ﬂuxului materiei cenuşii”.
O altă problemă o constituie cooperarea fundamentală între sectoarele
academice, de cercetare şi de afaceri în vederea folosirii rezultatelor
cercetărilor şi a transferului tehnologic către economie.
Este necesar să se depună eforturi în vederea creării unui climat mai
bun pentru domeniul R&D.
În ﬁnal, cunoştinţele şi R&D trebuie să-şi găsească drumul către piaţă.
Deşi nu este încă evident vizibil din statisticile economice generale,
există unele dovezi care arată că Iaşiul are o experienţă pozitivă în
ceea ce priveşte industriile bazate pe cunoştinţe:
•
Prezenţa în regiune a furnizorilor de servicii de software şi IT;
•
Companii mici de IT noi, mai ales în domeniul activităţilor de
web design;
•
O industrie medicală bună;
•
Un sector ICT (Iniţiative Comunitare pentru Tineri) relative puternic cu un OEM în creştere.
2.2 Exemple relevante de industrii uşoare
Figura 2.7 prezintă înşiruirea unor produse industriale ale judeţului Iaşi,
aliniate cu celelalte judeţe ale României. Observăm că judeţul Iaşi are
o aliniere accentuată a unor produse speciﬁce cum ar ﬁ uleiul comestibil şi ﬁbrele sintetice.
6
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În capitolul 1 am observat deja că industria alimentară şi cea textilă /
de haine fac parte din sectoarele cele mai puternice.

Produse industriale 2005
Lemn - total
Fibre sintetice
Imbracaminte
Carne
Branza
Unt
Uleiuri comestibile

County rank
(26)
(3)
(18)
(12)
(17)
(16)
(1)

Fig 2.7. Produse industriale în comparaţie
cu alte judeţe
Sursa: SYCI.

În ﬁgura 2.8 putem observa că Iaşiul are un bilanţ pozitiv de 22 de milioane de euro al exporturilor şi importurilor pe anul 2005.
Pentru ﬁecare sector s-a calculat separat bilanţul import/ export.
Textilele s-au dovedit a ﬁ sectorul care contribuie cel mai mult la
un bilanţ pozitiv (numărul 1), iar produsele asemănătoare, cum ar ﬁ
încălţămintea şi pielăria, arată, de asemenea, rezultate pozitive (5 şi
6).
Celelalte sectoare importante, metalele şi diferite produse (2 şi 3) sunt
mai greu de interpretat din punct de vedere statistic6, iar grăsimile vegetale şi uleiurile (4) corespund tabelelor anterioare, care arată avantajele, în comparaţie cu celelalte judeţe din România.
În afară de sectoarele mai tradiţionale şi de producţie putem da exemple şi din rândul industriilor creative.

Potrivit statisticilor, exportul de metale a scăzut de 5 ori din 2003 în 2004, explicându-se schimbul brusc de la un bilanţ negativ la unul pozitiv. Categoria diferitelor produse

stagnează statistic.

in €’s
22 mln

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

53 mln
24 mln
18 mln
8 mln
6 mln
0 mln
-2 mln
-3 mln
-3 mln
-4 mln
-7 mln
-7 mln
-8 mln
-12 mln
-13 mln
-14 mln
-15 mln

textile
metale obisnuite si produse din metale
diverse produse de imbracaminte
grasimi si uleiuri animale si vegetale
incaltaminte, palarii, umbrele si alte asemenea
piele neprelucrata si derivate
masini si utilaje
produse de lemn, pentru mobila
alimente, bauturi si tigari
hartie si produse din hartie
produse vegetale
plastic, ciment, ceramica si produse din sticla
animale si produse animale
mijloace de transport and materiale
chimicale
produse din plastic si cauciuc
produse minerale

Fig 2.8. Balanţa comerţului străin per sector în judeţul Iaşi
Sursa: SYCI.

Iaşul creativ : Scurtă prezentare a unui ghid al industriilor creative
(proiect ﬁnalizat în 2006)7
Principalul scop al proiectului este de a transforma Iaşiul într-un centru de expertiză şi un model de prezentare a industriilor creative, atât
pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est cât şi pentru alte oraşe din
România şi din sud – estul Europei.
Termenul de industrii creative desemnează nu doar aspecte culturale
cum ar ﬁ artele, meşteşugurile, muzica, ﬁlmul, arhitectura, ci acoperă o
7

Sursa: Creative Iaşi, Guidebook. British Council Romania 2006

8

Sursa: Ghidul Rough Guide al României. Pagina XXX

arie mai largă, cuprinzând domenii ca mass media, publicitate, modă,
IT.
Ghidul prezintă câteva “poveşti de succes” din diferite domenii de
creativitate, ilustrând potenţialul economic al acestui sector şi necesitatea ca acesta să ﬁe promovat.
2.3.Potenţialul turistic
Foarte multe cuvinte pot ﬁ folosite pentru a descrie atracţiile turistice
din Iaşi şi pentru a încerca să le comparăm cu cele ale altor oraşe.
O abordare mai pragmatică ar ﬁ să vedem cum este descris Iaşiul
în ghidurile turistice internaţionale. Pentru o mulţime de turişti străini
aceste prezentări sunt primul lor contact cu oraşul.
Dedesubt vom cita unul din ghidurile internaţionale pentru a oferi o
scurtă impresie asupra valorii turistice a Iaşilor.
Ghidul Rough Guide: România 8
Iaşul este capitala culturală a Moldovei şi este, de departe, cel mai
frumos oraş, singurul în care ai vrea să petreci o vreme. Universitatea,
teatrul şi ﬁlarmonica concurează cu cele din Bucureşti – care era abia
un târg când Iaşiul a devenit scaun domnesc – şi dau un aer soﬁsticat,
întreţinut şi de numărul mare de studenţi străini …
Cele mai importante atractii turistice:
1.
2.
3.
4.
5.

Biserici
Manastiri
Mediul inconjurator
Activitati culturale
Altele

38%
34%
9%
9%
10%

Fig 2.9. Opinia publică despre
atracţiile turistice cele mai importante
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Situatia exportului si importului in 2005
comert exterior total

15.

Numar de vizitatori
Romania
Judetul Iasi
Municipiul Iasi

2000
4.920.000
101.000
90.000

2005
5.805.000
138.000
123.000

Fig 2.10. Numărul de
turişti
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Aspectele evidenţiate variază în funcţie de gustul ﬁecăruia. Potrivit
opiniei publice, cele mai importante atracţii turistice sunt bisericile şi
mănăstirile. Împrejurimile şi activităţile culturale sunt considerate a ﬁ
mai puţin importante.
În ﬁgura 2.11 sunt redate rezultatele unui sondaj public.
În această situaţie la zi nu dorim să descriem în detaliu atracţiile turistice. Pentru o descriere turistică facem trimitere la ghidurile turistice, iar
pentru o trecere în revistă a numărului de situri istorice, arhitecturale şi
arheologice facem trimitere la Planul de amenajare a teritoriului metropolitan Iaşi
În concluzie, Iaşul are, fără îndoială, potenţial turistic.
În ﬁgura alăturată este prezentat numărul de vizitatori. Din anul 2000 a
fost o creştere uşoară a numărului turiştilor. Dar, fără îndoială, numărul
vizitatorilor din Iaşi şi din judeţ, reprezintă doar o parte din numărul de
turişti care vizitează România şi este foarte scăzut în comparaţie cu
oraşele europene atractive.
Sunt vizibile unele aspecte pozitive
•
Numărul unităţilor de cazare este într-o creştere uşoară, dar, din
nefericire, lipsesc din regiune lanţurile hoteliere internaţionale
•
O privire asupra numărului de IMM-uri, hotelurile şi restaurantele
aparţin sectorului cu cea mai rapidă evoluţie
9
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Dar există, de asemenea, şi unele aspecte negative
•
Un număr scăzut de activităţi culturale, vizibil prin numărul
scăzut de vizitatori în muzee, cinematografe, teatre şi opere 9.
•
Lipseşte încă o organizaţie turistică centrală profesională, care
să includă şi să ﬁe sprijinită de toate afacerile legate de turism din Iaşi şi din împrejurimile Iaşilor. Această organizaţie poate
furniza informaţiile turistice necesare, coerente, ghiduri, hărţi,
rezervări pentru cazare şi să ﬁe vizibilă pentru vizitatori şi turişti.
Rezumat al situaţiei economice la zi
În acest situaţie economică la zi descriem diverşi factori de producţie
pentru Iaşi.
•
Forţa de muncă este relativ bine pregătită şi cu salarii relativ
scăzute;
•
Principalele bunuri ale pământului sunt produsele agricole;
•
Investiţiile (străine) şi capitalul rămân la un nivel scăzut în
comparaţie cu alte oraşe ale României;
•
Antreprenoriatul este în creştere, dar se confruntă încă cu probleme;
•
Factorii esenţiali pentru alocare înclină mai mult în favoarea
companiilor orientate către furnizarea de servicii.
În ceea ce priveşte cunoştinţele avem date asupra avantajelor
comparative, diﬁcultăţilor în cooperaţiile R&D şi experienţe de piaţă
promiţătoare şi folositoare.
În ceea ce priveşte industriile uşoare promiţătoare, am discutat poziţia
puternică a industriilor alimentare şi textile şi şansa industriilor creative.

Acest declin poate ﬁ explicat, în parte, prin creşterea puternică a numărului abonamentelor la radio şi televiziune. Deşi, acest lucru poate face parte dintr-un comportament şi

un interes privat în schimbare, această evoluţie nu contribuie la imaginea culturală.
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În ceea ce priveşte turismul, concluzionăm că există, fără îndoială,
potenţial turistic, dar încă slab dezvoltat şi organizat.

17.
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3. SITUAŢIA CONDIŢIONALĂ LA ZI

18.

În acest capitol vom discuta despre condiţiile necesare pentru dezvoltarea economică. În subcapitole vom dezvolta rezultatele principale ale aspectelor urbane (3.1), infrastructură (3.2), servicii sociale
(3.3), servicii publice (3.4) şi vom încheia cu aspectele legate de mediu
(3.5).

mând trăsăturile geograﬁce ale locaţiei: clădirile de-a lungul râului sau construit pe porţiuni înalte de pământ, iar oraşul nu se extindea şi
între dealuri. După această perioadă, aceste principii au fost uitate,
iar dezvoltarea de după război nu a mai avut legătură cu peisajul şi cu
partea istorică a oraşului.

Pentru a creşte bunăstarea cetăţenilor trebuie rezolvate problemele
urbane, sociale, de infrastructură şi de mediu. O listă lungă de proiecte
esenţiale a fost pregătită şi trebuie dusă la îndeplinire cât mai repede
cu putinţă. Din nefericire, este imposibil să ne permitem îndeplinirea
tuturor acestor dorinţe într-o perioadă scurtă. Evoluţia economică
ulterioară şi bunăstarea vor ﬁ necesare pentru a câştiga un venit destul
de mare pentru a îndeplini aceste cerinţe. Astfel, în analiza noastră
legată de situaţia urbană, socială, de infrastructură şi de mediu, ne
vom concentra asupra aspectelor care contribuie la scopurile economice strategice.

În prezent, încă putem vedea Iaşiul, cu frumoasele sale clădiri, mănăstiri
şi biserici celebre, prima universitate înﬁinţată în România, muzee, palate, teatre şi parcuri. Dar celelalte feţe ale Iaşilor ne arată blocuri gri de
beton, construite în timpul perioadei comuniste, răspândite în tot oraşul
şi uneori situate chiar lângă unele clădiri frumoase.
Chiar şi din centrul oraşului avem o imagine splendidă asupra frumoaselor dealuri care împrejmuiesc oraşul. Dar există, de asemenea, şi
mari spaţii industriale, folosite parţial, care sunt uneori situate aproape
de centrul oraşului şi de spaţiile de locuit.

În analiza făcută asupra punctelor tari şi slabe ale situaţiei urbane,
am observat că oraşul Iaşi este un oraş atractiv, divizat în arii pentru
locuinţe, locuri de muncă, industrie şi comerţ. Mai ales centrul oraşului,
cu vechile clădiri istorice, poate deveni un loc mult mai atractiv în care
să te aﬂi şi pe care să îl vizitezi.
3.1. Condiţiile urbane
Structura urbană a Iaşilor a fost puternic inﬂuenţată de unele
circumstanţe naturale. Oraşul este situate de-a lungul râului Bahlui,
este înconjurat de dealuri şi este străbătut de două drumuri naţionale.
Până în 1940 oraşul s-a dezvoltat, în principal, în concordanţă şi ur-

Fig 3.1. Funcţiile în dezoltarea
urbană
Sursa: Analiza şi viziunea urbană

Pentru o imagine mai detaliată a situaţiei urbane ne referim la Analiza
şi Viziunea Urbană, ca unul dintre rezultatele proiectului Orizont 2020.
Dezvoltarea urbană este, în primul rând, o problemă de creare a unei
viziuni atractive asupra dezvoltării ulterioare şi a formulării unor politici
corespunzătoare. Aceste politici trebuie, desigur, transferate într-un
set de reglementări şi menţinute după implementare. Un asemenea
proces trebuie făcut într-o strânsă cooperare cu comunele învecinate.
Planul de Amenajare al teritoriului metropolitan Iaşi oferă o privire de
ansamblu asupra reglementărilor şi planurilor actuale10.
3.2. Condiţiile privind infrastructura
În analiza noastră cu privire la punctele puternice şi slabe ale infrastructurii am observat că toate tipurile de infrastructură sunt disponibile
11

SYCI. Capitolul 5.3. şi 5.4.

12

idem

Infrastructura străzilor
•
Oraşul are conexiuni rezonabile ale străzilor cu partea de sud
a României şi cu Republica Moldova, darn u există o autostradă
de legătură între Iaşi şi Bucureşti sau către alte oraşe mari ale
ţării. Potrivit planului naţional de dezvoltare, Iaşul nu va ﬁ situat
pe coridoarele europene;
•
Statisticile arată că în ultimii 5 ani, în regiune, totalul străzilor
publice şi tronsoanele modernizate au rămas la fel. Un aspect
pozitiv este acela că se accentuează pavarea străzilor 11;
•
Traﬁcul de tranzit trece prin oraş, deoarece nu există o şosea de
centură în jurul oraşului şi multe străzi sunt în condiţii proaste.
Numărul străzilor din oraş modernizate s-a aﬂat într-o uşoară
creştere12 .
Fig 3.1. Creşterea numărului de pasageri pe aeroportul Iaşi
Sursa: raportul de traﬁc al aeroportului 2006
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şi funcţionează, dar există un număr de puncte slabe, care contribuie,
mai degrabă, la o decădere a infrastructurii.

19.

Infrastructura aeroportului
•
Aeroportul, situate în partea de nord a oraşului, este accesibil
doar pentru aeronavele mici. Există zboruri zilnice către
Bucureşti, Viena şi Timişoara.
•
Aeroportul nu are terminal pentru marfă şi nici facilităţi.
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Figura 3.1 prezintă creşterea numărului pasagerilor, începând de la un
număr mic de aproximativ 5 000 de pasageri, până la peste 70000 în
2006.

20.

În ciuda acestei creşteri substanţiale, este important de menţionat că
în alte ţări, aeroporturile din vecinătatea oraşelor cu mărime şi funcţii
regionale comparabile, arată cifre de cel puţin 10 sau 20 de ori mai
mari.
Infrastructura căilor ferate
•
Circulă aproximativ şapte trenuri pe ruta Iaşi - Bucureşti, şi este
nevoie de aproximativ 6.5 ore pentru a parcurge distanţa de
460 km;
•
Calea ferată internaţională trece prin Iaşi. Este un punct de
legătură către căile ferate ruseşti. Potrivit planului naţional de
dezvoltare, secţiunea căilor ferate face parte din coridorul
pan-european IX (PND pagina 265) către Moldova;
•
Staţia de cale ferată este situată central şi este în proces de
reabilitare.
Infrastructura tramvaielor
•
Infrastructura pentru tramvaie este disponibilă pentru tramvaiele noi. Tramvaiele foarte vechi mai sunt totuşi în uz;

•

Îmbunătăţirea infrastructurii tramvaielor este în curs de
desfăşurare. Liniile de tramvai sunt amestecate cu traﬁcul rutier.

Fig 3.2. Opinia publică despre infrastructură
Sursa: Sondaj public

Infrastructura de apă
•
Oraşul este traversat de râul Bahlui, care este poluat, iar malurile
sunt prea putin amenajate (estetic si functional)
În ﬁgura 3.2 este reprezentată opinia publică cu privire la aspectele
de infrastructură. Opinia în legătură cu transportul public este oarecum amestecată; unii au o părere bună, iar alţii au o părere mai puţin
bună.
În legătură cu locurile de parcare şi cu starea străzilor opinia publică
este relativ clară: marea majoritate a locuitorilor consideră calitatea
acestui tip de infrastructură ca ﬁind de la slabă până la foarte slabă.
3.3. Condiţiile sociale
În acest paragraf sunt discutate, pe scurt, câteva dintre condiţiile
sociale. Condiţiile sociale corecte şi adecvate constau din trei elemente:
o
siguranţă socială şi bunăstare (garantarea unui venit suﬁcient
când oamenii nu pot câştiga suﬁcient singuri);
o
protecţia socială (crearea unei asistenţe pentru cei care au
nevoie);
o
crearea de locuinţe (asigurarea unui loc pentru a locui acelora
care nu îşi pot permite).
Siguranţa socială şi bunăstarea
•
în ultimii ani, numărul şomerilor a fost în scădere. (vezi şi capitolul 1). Datorită conjuncturii îmbunătăţirii economice, dar şi
datorită migraţiei unei părţi a forţei de muncă;
•
În unele părţi ale României este, deja, o lipsă a forţei de muncă,
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Autobuzele
•
Transportul cu autobuze este limitat până la marginile oraşului.
Pentru a merge către ariile metropolitane este necesar să
apelăm la altă companie
•
Se mai circulă încă cu autobuze foarte vechi, dar cele moderne sunt incluse în proiectele în dezvoltare.

21.
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mai ales în domeniul construcţiilor. De asemenea în iaşi, un număr mare
d angajatori au diﬁcultăţi în a găsi mână de lucru. Pe de altă parte, o
mare cantitate de forţă de muncă este folosită încă în industriile vechi,
ineﬁciente;
•
Statisticile cu privire la costurile siguranţei sociale şi bunăstării
sunt neclare, datorită schimbărilor reglementărilor şi sistemului
de beneﬁcii13
•
Regularizarea şi responsabilitatea sistemului de siguranţă
socială este o responsabilitate naţională. Un aspect pozitiv pentru Iaşi este existenţa şi funcţionarea oﬁciului de muncă: plătirea
ajutoarelor şi ajutarea şomerilor să-şi găsească un loc de
muncă.

Sănătatea
•
În capitolul 1 am discutat despre creşterea vârstei mamelor
la prima naştere şi despre tendinţa din ultima decadă de
creştere a speranţelor de viaţă pentru populaţia urbană – un
număr relativ mare de medici;
•
Numărul de spitale din oraşul Iaşi şi din judeţ a rămas relativ
stabil (13 faţă de 20). Multe centre de îngrijire a sănătăţii, cum
sunt spitalele, sunt, în primul rând, o responsabilitate a statului,
astfel că nu vom dezvolta prea mult această problemă. În special în cazul clinicilor medicale şi a celor stomatologice putem
observa o creştere a numărului în sectorul privat;
•
Unele boli şi simptome pot ﬁ în legătură cu calitatea mediului
(zona din jurul fabricii Antibiotice – după noul nume A+ -, groapa
de gunoi a oraşului din zona localităţii Tomeşti şi calitatea
îndoielnică a apei din râul Prut).
Locuinţele
•
În capitolul 3.1. am discutat deja despre blocurile gri de beton,
construite în timpul regimului comunist, răspândite în tot oraşul
şi, uneori, situate în apropierea unor clădiri frumoase;
•
Numărul locuinţelor este în creştere uşoară, către 270000
în judeţul Iaşi, aparţinând, în special, domeniului privat. Numărul
caselor deţinute de stat este foarte mic (în jur de 3%) şi este în
uşoară scădere14 ;
•
În ﬁecare an sunt ﬁnalizate 300-500 de noi spaţii de locuit.
3.4. Serviciile publice
Serviciile publice constau în furnizarea apei potabile, sistemul de canalizare, aprovizionarea cu electricitate şi gaz.

13

SYCI Tabelul 6.2.

14

SYCI Capitolul 5.1.

Apa potabilă şi sistemul de canalizare
•
Potrivit statisticilor la nivel de judeţ, un număr de comune nu
sunt încă racordate la sistemul public de canalizare, deşi lungimea sistemului a crescut în ultimii ani;
•
Potrivit statisticilor la nivel de judeţ s-au făcut îmbunătăţiri
substanţiale la numărul de locaţii conectate şi la lungimea sistemului;
•
Un element pozitiv îl reprezintă existenţa sistemului de apă
nepotabilă, care aprovizionează zonele industriale principale.
În ciuda acestor îmbunătăţiri, mai ales în regiune, locuitorii nu sunt
mulţumiţi de calitatea lor. Reţeaua de distribuire a apei potabile este
veche şi degradată. Reţeaua de canalizare (sistemul combinat) este
supraîncărcată şi nu acoperă întreg oraşul.
Gazul şi energia
•
Potrivit statisticilor la nivel de judeţ există îmbunătăţiri semniﬁcative la nivelul lungimii sistemului şi al volumului de gaz distribuit
către consumatori, deşi nu sunt acoperite toate ariile
rezidenţiale;
•
Există o puternică reţea de furnizare a energiei electrice, cu
capacităţi disponibile pentru extinderi ulterioare, dar zona

centrală a oraşului se confruntă cu o reţea de electricitate
veche şi degradată;
Sistemul public de iluminare este vechi, ineﬁcient şi nu acoperă
toată suprafaţa construită;
Sistemul de încălzire are o tehnologie învechită, iar reţeaua de
distribuţie este veche, provocând pierderi de energie.

•
•

3.5. Condiţiile de mediu
În acest ultim capitol vom discuta despre condiţiile de mediu. Acestea
se referă la calitatea aerului, solului şi apei, managementul deşeurilor
menajere şi folosirea energiei.

Deşi sunt unele aspecte pozitive în ceea ce priveşte mediul, cum ar ﬁ
prezenţa unei arii de conservare naturală, dendro-parcuri, protejarea
zonelor forestiere, mai există unele probleme de rezolvat.

Calitatea aerului
•
Depăşirea concentraţiei maxime de praf admisă
Solul
•
•

Poluarea istorică provocată de vechea industrie chimică;
Defrişarea necontrolată care produce alunecări de teren,
corelate cu sistemele vechi de drenare, fără eﬁcienţă în lupta
împotriva alunecărilor şi a erodării suprafeţelor, alunecări active.
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În ﬁgura 3.3 este prezentată opinia publică în legătură cu unele dintre
serviciile sociale. Opinia în legătură cu acestea este oarecum mixtă;
opinia despre apa potabilă şi despre sistemul de canalizare este mai
degrabă negativă. Despre aprovizionarea cu electricitate şi gaze,
opinia este relativ clară: marea majoritate a populaţiei consideră
aceste servicii a ﬁ de bună calitate.

23.

Apa
•

Poluare relativ ridicată a apei, la nivelul râurilor, calitate proastă
a apei care produce disconfort.
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Managementul deşeurilor menajere:
•
Lipsa de selecţie la colectare (în oraş şi în suburbii), staţii de
transfer, locaţii ﬂexibile de aruncare a resturilor, incinerator şi
disconfort cauzat de groapa de gunoi de la Tomeşti.

24.

Pierderea de energie
•
La nivelul gospodăriilor provocată de infrastructura proastă de
încălzire şi lipsa izolaţiei termice.

În Planul de Amenajare al teritoriului metropolitan Iaşi sunt discutate
unele cifre mai speciﬁce despre situaţia actuală a acestor aspecte de
mediu.
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Introducere
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Introducere

În acest document se prezintă rezultatul analizei SWOT asupra Muncipiului Iaşi.
Prima versiune completă a analizei SWOT a fost prezentată la data de 16 Mai
(070516 SWOT analysis complete version 1.0). Acea versiune reprezenta în mai
mare sau mai mică măsură o colecţie de idei, aprecieri şi cifre provenind de
la diferiţi experţi şi îmbogăţite cu observaţiile şi propunerile de la prima masă
rotundă.
În ultima săptămână am primit, de la alţi participanţi la elaborare, încă câteva apreceri semniﬁcative privind punctele tari, slăbiciunile, oportunităţile şi
ameninţările (Strong, Weak, Opportunities and Threats).
In plus, am primit solicitarea de a prezenta o analiză SWOT mai generală, care
să se axeze pe principalele cerinţe linii de interes. Prezentăm deci acum varianta ﬁnală a analizei SWOT, care se concentreaza pe cele mai importante
aspecte ale vieţii social-economice a Municipiului Iaşi.
Pentru a pregati aceasta varianta, am eliminat numeroase argumente
obţinute prin consultări, din urmatoarele motive:
Opinii personale sau aﬁrmatii politice
Aﬁrmaţii general valabile la nivelul ţării, fără a ﬁ speciﬁce Iaşilor
Date statistice neclare sau neactualizate
Exemple prea speciﬁce (mentionand de ex. institutii private)
Sugestii privind viitoare scenarii de dezvoltare (care ar trebui sa faca
parte din viitoarele elaborări)
Opinii asupra cărora experţii nu u căzut de acord
Intentii, programme, planuri fără o dovadă clară că ceva se va schimba.
Aceasta versiune (versiunea 2.0) va ﬁ folosita ca informatie de referinta pentru
descrierea Situatiei Curente (State of the Art).
In acel document vom descrie argumentele principale ale analizei SWOT
prezentata aici, vom furniza cateva fotograﬁi, ilustrînd descrierea cu cateva
exemple speciﬁce si vom furniza un plus de informatii statistice (daca vor ﬁ
disponibile). De aceea, comentarii asupra SWOT-ului prezentate aici, vor ﬁ folosite sa imbunatateasca documentul “Situatia curenta”.
In Scenariile de Dezvoltare vom descrie posibilele scenario pentru Iaşii, folosind bineinteles analiza SWOT prezentata aici.
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Introducere
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1 Economic şi social

Economic şi social
Urban

Infrastructură

Mediu

Economic şi social
1. Mediul privat
2. Resurse Umane
3. Modernizarea Productiei
4. Servicii Sociale
5. Turism
6. Cercetare & Dezvoltare

Aceste analize SWOT sunt prezentate in 6 tabele diferite (Puncte Forte: +; Slabe:
-; Oportunitati: !; Amenintari: ?). In urmatoarele capitole vom prezenta analizele SWOT pentru domeniile Urban, Infrastructura si Mediu. Aceste domenii sunt
mai mult sau mai putin contitionante pentru cresterea economica viitoare,
spre exemplu crearea unei infrastructuri moderne aeriene, drumuri sau cai
ferate, impunand masuri corecte de mediu si planiﬁcand toata gama de activitiati intr-un oras in care este placut sa locuiesti si sa muncesti.
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In acest capitol prezentam analiza SWOT incepand cu domeniul economic si
social. Principalul motiv este ca in ﬁnal, va ﬁ posibil ca, cresterea economica
sa sustina si alte obiective in domeniul social, cat si in alte sectoare. Domeniul
economic si social este compus din urmatoarele 6 aspecte:

7.

1.1. Mediul privat

Economic şi social
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1. Mediul privat
2. Resurse Umane
3. Modernizarea Productiei
4. Servicii Sociale
5. Turism
6. Cercetare & Dezvoltare

8.

+
O distributie ridicata si egala a micro-intreprinderilor
in aproape toate sectorele
economice.

–
Nu exista o traditie in mediul
privat, nu exista o cultura entreprenoriala, si solidaritatea
spirituala in mediul de afaceri
local lipseste.

!
Inﬁntarea parcurilor tehnologice industriale.
Cladiri de birouri/zone clasa A.

?
Mediu politic instabil si dese
schimbari in legislatie (inclusive cele in domeniul ﬁscal).

Suport insufﬁcient pentru activitati de marketing, publicitate si cercetare cat si lipsa
cautarii a unor noi potentiale
piete.
Slaba cooperare intre universitati + unităţile de Cercetare-Dezvoltare cu IMMurile împiedică transferul
de tehnologii şi dezvoltarea
inovativă

1.2. Resurse Umane

Economic şi social
1. Mediul privat
2. Resurse Umane
3. Modernizarea Productiei
4. Servicii Sociale
5. Turism
6. Cercetare & Dezvoltare

1.3. Modernizarea Productiei

Economic şi social
1. Mediul privat
2. Resurse Umane
3. Modernizarea Productiei
4. Servicii Sociale
5. Turism
6. Cercetare & Dezvoltare

+
Mediul universitar beneﬁciaza
de un potential educational
important, acoperand un numar de domenii signiﬁcant.

–
Lipsa centrelor de pregatire
adecvate (training units) in
domeniul formarii continue si
meseriilor. Lipsa echipamentelor care sa tina pasul cu cerintele permanente de schimbare pe piata muncii.

!
Noi centre de pregatire continua (vocationale) pentru a
imbunatati aptitudinile necesare in primul rands in agricultura, cat si in sectorul de servicii si industrie.

?
Migratia fortei de munca caliﬁcata catre alte regiuni si
tari.

+
Orasul ofera conditiile necesare pentru prelucrarea
unor importante cantitati de
produse agricole (grau si produse de paniﬁcatie, ulei de
masa, vin, lapte si produse
din carne).

–
Productivitatea muncii este
mai scazuta in toate domeniile prin comparative cu nivelul
national.
Diﬁcultati in schimbarea implicarii populatiei active din
agricultura catre sectorul serviciilor si industrie.

!
Potentialul existent permite
dezvoltarea unei agriculturi eﬁciente in conditiile unei
tehnologii controlate.

?
Competitia din alte regiuni.

Folosirea (noilor) tehnologii
de ICT in diferite tipuri de industrie.

Reformele necesare ale metodelor vechi de productie
vor avea inﬂuenta asupra locurilor de munca pana undele noi vor ﬁ create.

Economic şi social
1. Mediul privat
2. Resurse Umane
3. Modernizarea Productiei
4. Servicii Sociale
5. Turism
6. Cercetare & Dezvoltare

1.5. Turism

Economic şi social
1. Mediul privat
2. Resurse Umane
3. Modernizarea Productiei
4. Servicii Sociale
5. Turism
6. Cercetare & Dezvoltare

+
Existenta oﬁciului de munca:
platirea ajutorului de stat si
asistenta in gasirea unui loc
de munca.
Numarul somerilor este in scadere.
+
Prezenta unor importante monumente culturale, religioase
de importanta nationala si
internationala (UNESCO) si
turism (de ex. pelerinajul ortodox).
Prezenta unor staţiuni balneare (Nicolina, ape sulfuroase)
si atractiilor naturale.

–
Numar mare de forta de munca datorita inchiderii unor
companii mari de stat.
Numar ridicat de angajatori
ce intampina diﬁcultati in a
gasi angajati.
–
Rata scazuta de folosire a
capacitatii hoteliere curente
(in lunile de iarna) si o foarte
scazuta rata de stationare peste noapte; importante lanturi hoteliere internationale lnu
sunt prezente in regiune
Lipsa unei organizaţii private
reprezentative pentru turism.

!
Crearea unui sistem integrat
de servicii sociale (acum exista un birou separat / centru
de informare care detine o
baza de date cu locuri de
munca).

?
Diﬁcultati in a gasi noi locuri
de munca din cauza schimbarilor tehnologice.

!
Prezenta
circumstantelor
adecvate pentru a dezvolta
diferite forme de turism: religios, in natura si istoric;

?
Patrimonial istoric si architectural al orasului este insufﬁcient protejat si capitalizat.
Imbunatatirea si capitalizarea
acestui patrimoniu sunt vitale
in imbunatatirea prestigiului si
atractivitatii orasului.

Turismul de afaceri: posibilitati de extindere a facilităţilor
expoziţionale deja existente
pentru industrie şi sectorul social.

Schimbarea legislatiei.

Numar crescut de vizitatori
1.6. Cercetare & Dezvoltare

Economic şi social
1. Mediul privat
2. Resurse Umane
3. Modernizarea Productiei
4. Servicii Sociale
5. Turism
6. Cercetare & Dezvoltare

+
Prezenta universitatilor care
includ ca principala activitate de asemenea: Cercetarea & Dezvoltarea, design-ul,
inovarea tehnologica, IT si
promovarea societatii informationale (este nevoie de
mai multe surse de informatii
pentru a evalua capacitatea
inovativa).
Existenta in regiune a furnizorilor de software si servicii
IT. Noi mici companii de IT, in
special in activitati de web
design.
O industrie medicala buna.

–
Cooperare
scazuta
intre
sectoarele academic, de
cercetare si privat in ceea ce
priveste folosirea output-urilor din cercetare si transferul
tehnologic catre sectoriul
economic.
Disponibilitate scazuta a intreprinderilor catre output-uri
din cercetare-inovare si transfer tehnologic in special din
cauza resurselor ﬁnanciare
scazute.

!
Crearea parcurilor industriale
tehnologice

?
Migratia fortei de munca specializate si caliﬁcate in cercetare-inovare catre alte tari.
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1.4. Servicii Sociale
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2 Design/Dezvoltare urbana

Economic şi social
Urban

Infrastructură

Mediu

In acest capitol prezentam analiza SWOT pentru domeniul urban. Acest domeniu consta in urmatoarele 5 aspecte:

1. Structura Urbana
2. Zonele locuibile
3. Zonele de munca
4. Dezvoltare spaţială
5. Recreere / Sport / Timp liber
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Design / dezvoltare urbana

11.

2.1 Structura urbană
Design / dezvoltare urbană
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1. Structura urbană
2. Zonele locuibile
3. Zonele de munca
4. Dezvoltare spaţială
5. Recreere / Sport / Timp liber

12.

+
Oraşul este împărţit în arii
pentru locuire, muncă, afaceri şi comerţ.

–
Unele zone rezidenţiale sunt
prea aproape de zonele industriale.

Ca exemple:
Zona universităţii, care include b-dul Carol I este o linie
puternică;Traseul râului Bahlui
ce traversează oraşul este un
clar semn de recunoaştere şi
orientare.

Marcaje structurale, cum ar
ﬁ principalele străzi de-acurmezişul oraşului nu sunt suﬁcient de clare.

Dealurile din preajmă contribuie fericit la personalitatea
oraşului.

2.2 Zonele rezidenţiale
Design / dezvoltare urbana
1. Structura urbană
2. Zonele locuibile
3. Zonele de munca
4. Dezvoltare spatiala
5. Recreere / Sport / Timp liber

2.3 Zonele pentru muncă
Design / dezvoltare urbana
1. Structura urbană
2. Zonele locuibile
3. Zonele de munca
4. Dezvoltare spaţială
5. Recreere / Sport / Timp liber

+
Zona universităţii şi casele
din vecinătate oferă condiţii
excelente de locuire.

Zona
industrială
Ţuţora
blochează dezvoltarea spre
Sud-Est a oraşului.

–
Multe dintre blocurile cu
apartamente se aﬂă într-o
stare proastă.
Zonele rezidenţiale şi zonele
industriale sunt contrapuse.

+
Activităţile universitare sunt
desfăşurate în mai multe părţi
ale orasului.
Industria grea este amplasată
în partea de sud-est a oraşului
şi astfel vânturile dominante (dinspre nord-vest) scot
poluarea în afara oraşului.
Excepţie face industria de
medicamente, amplasată în
vestul localităţii.

–
Nu există zone combinate,
comerţ cu birouri.

!
În intra-vilan şi în afara oraşului
există oportunităţi pentru a se
crea noi zone urbane, cum ar
ﬁ terenurile ne-construite pentru dezvoltare metropolitană.
Zona centrală a oraşului,
cu construcţii avînd valoare istorică, poate deveni un
spaţiu mai atractiv pentru locuire şi vizitare.

?
Parcarea
şi
utilizarea
crescîndă a automobilelor
vor bloca străzile.
O dezvoltare ne-armonizată
va
distorsiona
creşterea
echilibrată a oraşului.

!
Vechile zone industriale sau
măcar perimetrele vechilor
fabrici dezafectate ar putea ﬁ transformate în zone
rezidenţiale.

?
Nevoia de parcări va conduce la reducerea spaţiilor
verzi.

!
Fostele spaţii pentru industrie, ca şi spaţiile goale, pot
ﬁ folosite pentru investiţii noi
(dezvoltarea spatiilor verzin si
a celor industriale).

?
Extinderea zonelor rezidentiale catre zonele industriale pot
produce tensiuni intre sectorul de locuit si cel de munca

Zona industrilaă dinspre sudest mai are incă spaţii libere
pentru noile investiţii.
Zone noi pentru birouri clasa A.

Design / dezvoltare urbana
1. Structura urbană
2. Zonele locuibile
3. Zonele de munca
4. Dezvoltare spaţială
5. Recreere / Sport / Timp liber

+
Zonele industriale, precum
cea orientată spre sud-est, dispun de o bună soluţie pentru
transportul public (tranvai).
Aeroportul este la o distanţă
rezonabilă de oraş.

–
Transportul public spre / dinspre aeroport, ca şi calitatea
străzilor în această direcţie
nu sunt satisfăcătoare; traseele traversează cartiere de
locuinţe.

!
Zonele noi din perimetrul metropolitan vor deveni uşor accesibile, odată cu realizarea
şoselei de centură.

?
Nevoia crescîndă de transport va crea tot mai mari
blocaje de circulaţie în interiorul oraşului.

!
In unele staţii industriale nefolosite s-ar putea amenaja
parcuri, bazine cu apă şi terenuri pentru sport. În oraş se
pot crea scuaruri pe lângă
locurile de interes turistic sau
pentru agrement.

?
Actualul construire de vile,
birouri sau spaţii comerciale
pe dealurile din apropiere
conţine riscul de a nu lăsa
spaţii potrivite pentru parcuri,
bazine cu apă, sport, etc.

Lipseşte rezerva de spaţiu în
zona centrală, pentru parcări
şi pentru extinderea tramei
stradale.
La aeroport încă lipseşte zona
cargo.

2.5 Zone pentru sport, odihnă
şi agrement
Design / dezvoltare urbana
1. Structura urbană
2. Zonele locuibile
3. Zonele de munca
4. Dezvoltare spaţială
5. Recreere / Sport / Timp liber

+
Există unele parcuri în zona
centrală a oraşului; un gen
de asemenea zonă verde se
aﬂă în jurul palatului, iar în
jurul teatrului / operei încă
există un parc superb.
Există câteva lacuri în apropierea aeroportului, înconjurate de copaci şi care sunt folosite vara pentru agrement.
Pe dealurile înalte din sudul
oraşului sunt păduri frumoase, unde ieşenilor le place săşi petreacă timpul liber.
Stadionul se aﬂă în zona
universitară.

–
Nu există destule amenajări
pentru practicarea sporturilor.
Nu există destule parcuri în
cartierele de blocuri.

Unele lacuri din preajma
oraşului oferă condiţii pentru
sporturile nautice.
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2.4 Dezvoltare spaţială

13.

Economic şi social
Urban

Infrastructură

Mediu

In acest capitol prezentăm analiza SWOT asupra domeniului infrastructurii.
Acest domeniu este tratat ca avănd urmatoarele 6 componente:
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Infrastructură
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1. General
2. Alimentări cu apă
3. Energie
4. Drumuri, căi ferate, aeroport
5. Telecomunicatiile
6. Transportul public

3 Infrastructură

Infrastructure
1. General
2. Alimentări cu apă
3. Energie
4. Drumuri, căi ferate, aeroport
5. Telecomunicatiile
6. Transportul public

3.2 Alimentările cu apă
Urban design / development
1. General
2. Alimentări cu apă
3. Energie
4. Drumuri, căi ferate, aeroport
5. Telecomunicatiile
6. Transportul public

3.3 Infrastructura energetică
Urban design / development
1. General
2. Alimentări cu apă
3. Energie
4. Drumuri, căi ferate, aeroport
5. Telecomunicatiile
6. Transportul public

+
Oraşul este dotat cu toate tipurile de infrastructură.
Există o multitudine de
specialişti în acest oraş (ingineri, arhitecţi, lucrători în
construcţii) în stare să lucreze pentru modernizarea şi
dezvoltarea
infrastructurii,
atât în fazele de proiectare,
cât şi în fazele de execuţie.
+
Existenţa unei de reţele
pentru alimentarea cu apă
industrială (ne-potabilă), cu
deosebire pentru zonele industriale.
Furnizorul pentru apă şi pentru canalizare are cuprindere
judeţeană, are experienţă şi o
bună stabilitate instituţională.

+
Reţea
foarte
puternică
de alimentare cu energie
electrică, avînd disponibil
pentru creşterea capacităţii
de furnizare (atât în zonele
rezidenţiale, cât şi în cele industriale).
Există reţea de distribuţie a
gazelor naturale, atât pentru zonele rezidenţiale, cât şi
pentru zonele industriale, deşi
aceasta nu acoperă toate
zonele rezidenţiale.

–
Infrastructurile
pentru
alimentări cu apă şi cu energie electrică sunt foarte vechi.

!
Există posibilităţi de a extinde infrastructurile pentru trasport şi pentru utilităţi publice
în toată aria metropolitană.

?
Nu există o coordonare a
dezvoltării diferitelor tipuri de
infrastructură.

–
Reţeaua pentru distribuirea
apei potabile este veche şi
degradată.
Colectarea apelor uzate (sistem combinat) este suprasolicitat şi nu acoperă toate
nevoile oraşului.
Sistemele de drenaj sunt vechi şi nu mai sunt eﬁciente în
prevenirea alunecărilor de
teren.

!
Uzina pentru tratarea apelor uzate a fost re-abilitată şi
modernizată (faza de implementare a unui proiect ISPA)

?
Slabă cooperare cu comunele sub-urbane în rezolvarea problemelor de interes
comun. (Zona metropolitană
nu are capacitatea reală de
a promova şi implementa
proiecte.).

–
În zona centrală a oraşului
reţeaua electrică este veche
şi degradată.

!
Privatizarea sectorului de furnizare a energiei este o şansă
pentru îmbunătăţirea calităţii
serviciilor.

?
Există diferenţe între strategiile de dezvoltare ale
autorităţilor publice locale
(la care prevalează abordarea socială) şi strategiile ﬁrmelor private ce acţionează
în zonă (la care prevalează
interesul economic).

Sistemul de iluminare publică
este vechi, nu este eﬁcient
şi nu acoperă în măsură
corespunzătoare toate zonele construite.
Centrele pentru producerea
de energie termică sunt dotate cu tehnologie învechită,
iar reţeaua de distribuţie este
de asemenea veche.

Sursele alternative de energie
(ne-convenţionale, precum
soarele şi vântul) nu se folosesc în această regiune.
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3.1 Aspecte generale
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3.4 Drumurile, calea ferată şi

aeroportul

Infrastructure
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1. General
2. Alimentări cu apă
3. Energie
4. Drumuri, căi ferate, aeroport
5. Telecomunicatiile
6. Transportul public
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+
Drumurile: oraşul are conexiuni rutiere acceptabile cu sudul României şi cu Republica
Moldova
Căi ferate: transportul feroviar internaţional traversează
oraşul. Este conectat la
reţeaua feroviară lată de tip
rusesc.
- Principala staşie de cale
ferată este amplasată central în oraş şi este în proces de
reabilitare.
Transport aerian: aeroportul
este aproape de oraş (circa
8 km distanţă faţă de centru)
şi este folosit pentru zboruri interne şi internaţionale.

–
Transportul terestru: Legăturile
oraşului cu partea vestică
a ţării şi în general cu Vestul
Europei sunt foarte proaste,
atât pe şosele, cât şi pe calea ferată.
Traﬁcul rutier trece prin mijlocul oraşului, pentru că nu
există o şosea de centură.
Multe străzi sunt în stare
proastă (ba chiar 32 % dintre
străzi nu sunt modernizate)
Transportul
aerian:
Infrastructura rutieră spre aeroport, ca şi transportul public
pana acolo sunt slab dezvoltate; aceste legături rutiere traversează zone locuite
(unde străzile au capacitate
redusa de traﬁc).
Aeroportul poate primi doar
avioane de capcitate mică.
(Pista de aterizare nu are caracteristicile necesare pentru
primirea avionaelor standard
din cursele internaţionale).
Aeroportul nu are terminal şi
facilităţi cargo.
Alte forme de transport
- Facilităţi nesatisfăcătoare
pentru bicilclişti şi pentru pietoni.

!
Şoseaua de centură va regla traﬁcul care tzraversează
oraşul; aceeaşi şosea va facilita ajungerea mai rapidă în
noile perimetre de dezvoltare
aﬂate în zona metropolitană.
Autostrada spre Oradea va
conecta orasul Iaşii cu partea
de vest a tarii si a Europei

?
Nevoia crescîndă de transport va cauza tot mai multe
blocaje în traﬁcul auto.

Infrastructure
1. General
2. Alimentări cu apă
3. Energie
4. Drumuri, căi ferate, aeroport
5. Telecomunicatiile
6. Transportul public

3.6 Transportul public
Infrastructure
1. General
2. Alimentări cu apă
3. Energie
4. Drumuri, căi ferate, aeroport
5. Telecomunicatiile
6. Transportul public

+
Reţelele de telecomunicaţii
sunt
bine
dezvoltate
şi
se observă o puternică
competiţie între furnizorii de
telefonie mobilă.

–
Folosirea
prevalentă
a
telecomunicaţiilor
pentru
voce şi încă în prea mică
masură pentru date.

+
Există linii de transport cu
tramvaiul, cu troleibuzul, cu
autobuzele, taxiuri şi maxitaxi – dar volumul cel mai
mare de transport public se
realizează pe cale ecologică
(cu tramvaie şi troleibuze).

–
Tramvaie, troleibuze şi autobuze foarte vechi.

Zonele industriale, precum
cea orientată spre sud-est, dispun de o bună axă de transport (tramvai).
Infrastructura pentru tramvaie
este bazată pe linia îngustă,
speciﬁcă pentru oraşul Iaşi.
Cu toate acestea, ea este
capabilă
să
primească
tramvaie noi.

!
Mici invstitii sunt necesare
pentru a facilita reteaua de
comunicatii si date.

?
Piata neclara cu numerosi
operatori si standarde neclare

!
Intenţia de a dezvolta la marginea oraşului o autogară
pentru legături în regiune,
autogară aﬂată departe de
staţia de cale ferată şi de aeroport, este greşită.

?
Lipsa de coordonare pentru
dezvoltarea viitoare a diferitoelor modalitati de transport

Multe dintre cablurile reţelelor
de telecomunicaţii sunt amplasate la suprafata, creind
un peisaj urban neplăcut.

Liniile de tramvai nu sunt separate de restul traﬁcului.
Transportul cu autobuzul se
opreşte la marginile oraşului;
pentru a merge în zona
metropolitană trebuie schimbat autobuzul.
Nu există un sistem general
de management al transportului public. Conexiunile
dintre diferitele modalităţi de
transport (aerian, feroviar, rutier) sunt diﬁcile.
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3.5 Telecomunicaţii

17.

Economic şi social
Urban

Infrastructură

Mediu

În acest capitol se prezintă analiza SWOT pentru domeniul ambiental. Această
analiză este cuprinsă într-un singur tabel, dar ea se referă la următoarele aspecte ale protecţiei mediului:
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1. Aer
2. Sol
3. Folosirea Energiei
4. Managementul deseurilor
5. Apa

4 Mediul ambiant

Mediu
1. Aer
2. Sol
3. Folosirea Energiei
4. Managementul deseurilor
5. Apa

+
Existenţa unor arii protejate, a
unor parcuri dendrologice şi
a unor păduri folosite pentru
agrement.
Dezvoltarea unor noi activităţi
productive (de exemplu,
activităţile IT) care au un impact minim asupra mediului
înconjurător.
Folosirea pe scară redusă a pesticidelor şi a îngrăşămintelor
chimice asigură o calitate
satisfăcătoare a solului şi a
apelor curgătoare şi freatice.
Echipamente noi pentru monitorizarea calităţii aerului în
oraş.

–
Poluarea relativ ridicată a
râurilor Bahlui şi Nicolina, precum şi disconfortul creat de
aceasta (miros, gust, culoarea, turbiditate) produsă în
perimetrul alimentat cu apă
din râul Prut.

!
Dependenţa economiei regionale de agricultură ar putea ﬁ convertită în agricultură
ecologică, care duce la o
mai bună protecţie a solului şi
apelor în împrejurimile Iaşilor.

Poluare istorică cauzată de
vechile industrii (de exemplu, nisipurile de turnătorie
rămase de la FORTUS) sau
de-a-lungul râului Bahlui
(rămase de la deversările
de substanţe chimice), etc.
Nivelul relativ ridicat al unor
boli în vecinătatea fabricii
de medicamente ANTIBIOTICE, foarte probabil legate
de poluarea chimică locală.
Calitatea necorespunzătoare a apelor din lacuri (Ciric, Chiriţa,
etc), în care nu se permite scăldatul. De asemenea, calitatea
nesatisfăcătoare a apei din pânza de apă freatică.
Depăşirea concentraţiilor maxime admise de pulberi (praf).
Despăduririle necontrolate, care duc la alunecări de teren
şi care, corelate cu sistemele învechite de drenaj, anulează
eﬁcienţa luptei contra alunecării versanţilor, a eroziunii solului,
a deplasării lente a unor soluri.
Tratarea deşeurilor: colectare ne-selectivă (în oraş şi în împrejurimi), staţii de transfer al deşeurilor, locuri de descărcare
ne-corespunzătoare a deşeurilor, incineratoare improvizate
şi disconfort (miros, rozătoare, insecte) lângă depozitul de
deşeuri Tomeşti.
Pierderi de energie în locuinţe, cauzate de infrastructura de
încălzire proastă şi de lipsa izolaţiei termice.

?
Cooperare
redusă
între
autorităţile publice municipale şi judeţene pentru promovarea unor proiecte ample,
la scară regională, şi lipsa de
corelare între proiectele de
mediu existente, la nivelul regiunii, al zonei metropolitane
şi al municipiului Iaşi.
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4 Mediul ambiant
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