E timpul pentru

dezvoltare
Programul candidatului Costel Alexe
la Preşedinţia Consiliului Judeţean Iaşi

Pentru mine, Iașul este cel mai frumos județ din România și, dintre toate
orașele din țară, tot Iașul îmi este cel mai drag și tot graiul moldovenesc
îmi sună cel mai dulce.
Cu atât mai rău mă doare sufletul când văd Iașul lăsat în urmă, neglijat de
guvernări succesive, centrale și locale. De aceea, vin și vă spun: e timpul
ca județul Iași să se dezvolte, să ajungă nu doar în fruntea Moldovei, ci a
întregii nații, așa cum a fost odată.
Pentru că avem resursă umană, oameni harnici și competenți. Iar acum
avem și pârghiile necesare. Ne bucurăm, în sfârșit, de susținere din partea
unui Guvern și a unui Președinte cu viziune, hotărâți să dezvolte România,
să realizeze marile proiecte de infrastructură și reformele necesare pentru a
deveni o economie europeană, competitivă.
Candidez pentru că iubesc Moldova, Iașul și ieșenii. Știu ce trebuie făcut,
dar și predecesorii mei au știut. Spre deosebire de ei, eu vreau și pot. Ca
ministru, am realizat tot ce mi-am propus și mi-am asumat, în scurtul timp
trecut de la începutul mandatului. Am deblocat și am finalizat SUMAL, cel
mai performant sistem electronic de prevenire a tăierilor ilegale. „O Pădure
cât o Țară” este cea mai amplă campanie de împădurire din România, în
parteneriat cu ONG-uri, cetățeni și companii private. Am făcut din Ministerul
Mediului prima autoritate de mediu din Europa cu o reţea de senzori pentru
măsurarea calităţii aerului.
Sunt un om al faptelor.
Tocmai din acest motiv, mulți dintre voi nu mă cunoașteți. Nu-mi place
să mă laud și nu-mi place să promit. Dar acum am nevoie de încrederea
voastră și de votul vostru. Vă cunosc, poate nu personal, pe cei mai mulți,
dar știu prin ce treceți, ce nevoi și ce visuri aveți. M-am născut și am crescut
la țară, într-o familie săracă. Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, care mi-a trimis
în cale oameni buni și generoși, am ajuns să fac facultatea, la oraș. Și, mai
târziu, chiar un doctorat. Din odaia casei părintești, prin amfiteatrul
facultății și până în biroul de ministru, mi-au fost alături Dumnezeu
și oamenii buni. Dar n-aș fi răzbit, fără muncă.
Vin la Consiliul Județean să muncesc. Vin cu forțe proaspete,
cu experiență, hotărâre și cu sprijinul celui mai puternic, activ și
competent partid din România. Este momentul pe care Iașul îl
așteaptă de zeci de ani. E timpul pentru dezvoltare.
Haideți să ne urnim și nimeni nu ne va mai putea opri!
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Urbanizarea zonei metropolitane
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În domeniul infrastructurii de transport
și a urbanizării zonei metropolitane,
prioritățile de investiții sunt
următoarele:
Șoseaua de Centură a Municipiului Iași.
Partidul Național Liberal a finanțat acest
proiect de infrastructură în perioada în care
a guvernat România. Printr-un parteneriat
Consiliul Județean – Primărie – Guvern vom face
ca ieșenii să aibă o adevărată șosea/centură
metropolitană, în două etape:
a. Demararea lucrărilor pe sectorul de drum
dintre Selgros - Bd. Poitiers și Str. Trei Fântâni.
Actualul proiect mută traficul greu pe Bd. Poitiers
și Trei Fântâni, fără a-l scoate complet din oraș.
Având în vedere că documentația este avansată
pentru acest tronson, îl vom continua, în primă
fază, în această variantă.
b. Vom lucra la un proiect pentru ca, într-o
a doua etapă, șoseaua de centură să fie
reconfigurată pe traseul DJ 248 de pe raza
comunei Ciurea, spre Tomești.
O șosea ocolitoare nu are ce căuta prin oraș.
Autovehiculele de mare tonaj sunt o sursă de
poluare, deranj şi disconfort pentru cetățeni.

Finalizarea investiției în drumul județean
care face legătura Iași – Suceava
Început în timpul administrației liberale de la CJ
(2012-2014), acest proiect va însemna aproximativ
100 de km de drum județean modernizat și
reabilitat pe raza Județului Iaşi.
Vor beneficia de această investiție, în mod
direct, locuitorii din comunele: Rediu, Movileni,
Gropnița, Coarnele Caprei, Focuri, Belcești,
Scobinți, Lespezi. În mod indirect, vor beneficia
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de această investiție de 100 milioane euro,
realizată cu fonduri europene, aprox. 100.000 de
locuitori ai județului Iași.

Continuarea proiectului de modernizare
a Aeroportului Internațional Iaşi,
prin realizarea unui nou terminal de pasageri,
un terminal cargo, un centru intermodal de
pasageri și marfă și un nou drum perimetral de
acces.
Din păcate, au fost 4 ani pierduți după ce PSD a
venit la conducerea CJ în 2016. Cel mai important
proiect pentru județul nostru, Aeroportul
Internațional Iaşi, a stagnat, deşi existau
toate premisele pentru continuarea procesului
de modernizare. Pe lângă lipsa investițiilor,
nepriceperea administrativă de la Consiliul
Județean a făcut ca Iașul să piardă mai multe
curse externe. Starea de urgență generată de
pandemia de COVID-19 nu a făcut decât să bată
ultimul cui în sicriul Aeroportului. Acest lucru este
cu atât mai îngrijorător cu cât suntem într-o
competiție cu celelalte aeroporturi din regiune,
care profită de imobilismul de la Aeroportul
Internaţional Iaşi. Aeroporturile din Suceava şi
Bacău au finalizat deja investiții mari în terminal
și platforme, ceea ce le fac atractive pentru
companiile aeriene. Suceava a realizat investiții
de 40 milioane euro şi construiește un terminal
modern. Bacăul a atras o finanțare de 35 de
milioane de euro pentru lucrări de modernizare a
pistei.
Propunem ieșenilor un proiect nou de dezvoltare
pe partea estică a actualului amplasament,
care poate fi finanțat prin fonduri europene şi
care are o valoare de peste 130 mil. euro.
Acest proiect, care poate fi implementat într-un
orizont rezonabil de timp, presupune investiții în
construcția unui nou Terminal pentru pasageri,

modular, cu o capacitate de minimum 4 milioane
pasageri/an, o platformă de parcare aeronave
pe o suprafață de cel puțin 6.000 mp, căi de
rulare, un nou turn de control, un terminal cargo,
extinderea pistei de decolare-aterizare cu 400
m, realizarea unei parcări auto de minimum
400 locuri, precum şi un nou sistem de balizaj.
Va fi, practic, un proiect nou de care Iașul și
regiunea au nevoie, un proiect care să însemne
o perspectivă de dezvoltare pentru 20 -30 de
ani și care să ofere locuitorilor, antreprenorilor,
turismului, mediului investițional perspectiva unei
dezvoltări de ansamblu. Astfel, în mod concret
vom avea în vedere:
• Creşterea capacităţii de operare a aeronavelor
de pe Aeroportul Iaşi, prin creșterea numărului
de locuri de parcare, inclusiv pentru aeronave
mari (investiție care va cuprinde şi o nouă cale
de rulare către pistă).
• Dezvoltarea capacităților aeroportuare prin
extensii de fluxuri și circuite de pasageri și marfă,
inclusiv prin dezvoltarea unei arii adiacente,
comparabilă cu cea din aeroporturile europene
care deservesc regiuni comparabile ca număr
de locuitori și suprafață cu regiunea Moldovei:
hoteluri, spații pentru activități de retail și „rent
a car”, zonă de food-court, spații necesare
activităților tehnice etc.
• Construirea unui hangar pentru mentenanța
aeronavelor și atragerea investitorilor, nu doar
pentru industria aero, dar și pentru alte activități
cu profil economic, specifice arealului de
dezvoltare aeroportuar;
• Realizarea Centrului de Transport Intermodal –
având drept scop integrarea celor trei mijloace
de transport (rutier, feroviar și aerian) în vederea
fluidizării și creșterii accesibilității traficului de
mărfuri și persoane. Realizarea unui terminal
intermodal la Iaşi va avea capacitatea de a
contribui la relansarea traficului de marfă în
zona Nord-Est, cât şi a schimburilor economice
cu spațiul ex-sovietic. Este un obiectiv major

a cărui realizare va contribui la reducerea
efectelor decalajelor economice, contribuind
la dezvoltarea economiei locale. Proiectul
presupune un parteneriat între Consiliul Local,
Consiliul Judeţean şi CFR, prin care să legăm
viitoarea Autostradă Tg. Mureş – Iaşi - Ungheni,
Aeroportul Internaţional Iaşi şi Şoseaua de
Centură printr-o infrastructură intermodală.
Terminal cargo pentru transportul mărfurilor de
dimensiuni mici, dar cu valoare adăugată mare
(cum sunt, de exemplu, echipamentele realizate
de către compania Delphi). Astfel, transformăm
Iaşul în poartă de transport intermodală. Prin
acest proiect, realizat în parteneriat cu Consiliul
Local şi CFR, vom lega viitoarea Autostradă Tg.
Mureş – Iaşi - Ungheni, Aeroportul Internaţional
Iaşi şi Şoseaua de Centură de Aeroport, Gară,
Autogară, precum şi de Parcuri logistice şi
industriale pe care le vom construi în judeţ.
• Realizarea, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Iași, a unei noi rute de acces, care
să deservească întregul areal al noului proiect
aeroportuar, fie pe zona de sud-est cu cartierul
Dancu (Holboca), fie pe zona de Sud-Vest cu
cartierul Tătărași.

Toate comunele legate de drumuri
judeţene, naţionale sau europene
Un aspect important în privinţa infrastructurii îl
va reprezenta modernizarea rețelei de drumuri
judeţene şi comunale prin fonduri care pot fi
accesate prin Programul
Operaţional Regional (POR),
împrumuturi de la BERD sau
fonduri guvernamentale.
Vom urmări, în primul rând,
legarea tuturor centrelor
de comună de drumurile
judeţene, naţionale şi
europene prin drumuri
asfaltate.

Aceste drumuri de legătură vor fi reabilitate
indiferent de culoarea politică a primarilor din
comunitățile pe care aceste trasee le deservesc.
Prioritizarea investițiilor în infrastructura
de drumuri județene trebuie să țină cont
de îmbunătățirea accesibilității comunelor
îndepărtate și îmbunătățirea stării drumurilor,
astfel încât orice cetățean să poată ajunge în
condiții optime în orice punct din județ.

Parteneriat onest cu Primăria Iași pentru
realizarea proiectelor de infrastructură
necesare deblocării traficului dinspre
Zona Metropolitană
Primăria şi Consiliul Judeţean trebuie să pună
împreună interesele de dezvoltare și să creeze
instrumentele prin care întreaga zonă să se
dezvolte armonios. Consiliul Județean va
avea în Municipiul Iași un partener și nu un
concurent. Punem capăt acțiunilor de blocare a
parteneriatelor dintre cele două instituții.
În acest moment, mii de ieşeni care locuiesc în
Miroslava, Bârnova, Valea Lupului, Rediu, Ciurea,
Tomești, Holboca fac zilnic naveta cu maşina,
în lipsa unei alternative de transport. Deşi zona
peri-urbană a cunoscut o creştere exponenţială
a numărului de locuitori, infrastructura de
transport a rămas aceeaşi. Doar în Miroslava,
populația reală e de 25.000 de persoane. În
fiecare dimineață, presiunea pe căile de intrare
în Iași este uriașă.
Astfel, zi de zi apar blocaje în trafic la intrarea
în oraş. Soluţia nu poate veni doar din partea
Primăriei sau a CJ. Trebuie un efort conjugat
al tuturor factorilor politici şi administrativi din
zona metropolitană pentru a realiza proiecte de
investiții pentru deblocarea traficului.

8

Susținem introducerea trenului urban
ca o alternativă „verde”, cu mobilitate
mare și capacitate de transport
semnificativă
Vom demara construcția unei linii speciale de
transport public pe traseul Antibiotice - Păcurari
- Gara Nicolina–Socola, precum și lansarea
unor curse feroviare de călători care să facă
legătura între gări și localități suburbane precum
Lunca Cetățuii, Ciurea, Holboca și Lețcani. Acest
lucru este posibil, având în vedere că rețeaua
feroviară din stațiile CF Iași, Nicolina și Socola
(inclusiv grupa de mărfuri) este funcțională și
poate fi pusă la dispoziție pentru realizarea unor
curse urbane de călători.
O problemă o constituie demontarea fostelor
linii industriale în contextul restrângerii activității
(fostul CET) sau închiderii fostelor întreprinderi de
stat (Fortus şi CFS Terom).

Transport public la nivel metropolitan
Consiliul Județean, în calitatea sa de actor în
domeniul administrării serviciilor de transport
județean, se va implica activ în două direcții:
(1) Dezvoltarea transportului metropolitan
prin stimularea asocierii comunelor din Zona
Metropolitană și înființarea unei Autorități
Metropolitane de Transport;
(2) Adaptarea Caietului de Sarcini al serviciului
la nivel județean, astfel încât să se obțină o
creștere substanțială a calității serviciului
prestat.

Transport public la nivel județean

e. costul biletului până la destinația dorită;

Mijloacele de transport de la nivel județean
sunt extrem de uzate și nu oferă confort pentru
călători. Vom crește exigențele privind operarea
mijloacelor de transport la nivelul Municipiului Iași.

f. pe hartă se poate vizualiza poziția proprie
a utilizatorului prin GPS și se va afișa timpul
estimat până la cea mai apropiată stație pentru
deplasare cu mașina sau ca pieton;

La nivelul Consiliului Județean, vom relua o parte
dintre proiectele depuse de consilierii județeni
PNL în mandantul 2016-2020, propuneri care ar fi
facilitat, cu siguranță, fluidizarea transportului
inter-județean și creșterea mobilității și
accesibilității:

- utilizatorul poate vizualiza traseele operatorilor
de transport public și poate selecta un anumit
traseu și/sau o anumită cursă pentru a vedea
stațiile de pe acel traseu și timpii la care ajunge
în stații.

• Înființarea numărului unic TelVerde pentru
transportul public și a unei platforme digitale
pentru sesizări privind calitatea serviciilor de
transport public județean;

Construcția unei autogări moderne

• Construirea a 200 de stații de autobuz pe
drumurile județene.

În acest moment, în programul de transport
public județean figurează peste 100 de curse
regulate care au drept capăt de linie municipiul
Iași, la care trebuie să adăugăm și cursele cu
destinații în alte județe.

• Digitalizarea programului de transport public
județean prin realizarea platformei de informare
online “IașiBus” care va conține și aplicații pe
telefon unde utilizatorii de transport public vor
putea să aibă acces la:

Construcția unei autogări centrale și
amenajarea stațiilor folosite pentru îmbarcarea
și debarcarea călătorilor care folosesc serviciile
de transport public județean, trebuie să fie o
prioritate pentru Consiliul Județean.

- o hartă digitală interactivă cu toate stațiile
publice prevăzute în Programul de Transport
Public Județean;

În mod obligatoriu, este necesară o colaborare
cu Primăria Municipiului Iași pentru a reuși
împreună să creionăm și să definitivăm acest
proiect de îmbunătățire a condițiilor de transport
public județean și interjudețean. Iașul va atinge,
în curând, alături de Zona Metropolitană Iași,
cifra de 500.000 de locuitori și realizarea chiar a
două autogări (una realizată de municipalitate
și alta de CJ) va putea crea un flux al călătorilor
și al traseelor care să nu
aglomereze un punct nodal al
Iașului sau un anumit areal.

- fiecare stație poate fi selectată de utilizatori,
care vor putea vizualiza următoarele date
specifice fiecărei stații:
a. orarul curselor și destinația;
b. operatorii de servicii de transport public
pentru fiecare cursă;
c. timpul estimativ rămas până la următoarea
cursă;
d. numărul de înmatriculare al mașinii care se
află în cursă;
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Servicii de apă, canalizare și sprijin pentru
extinderea infrastructurii de furnizare a gazelor
naturale și a electricității
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• Trebuie să asigurăm o creștere a nivelului
calității vieții în mediul rural, prin extinderea
și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și
a celei de colectare a apelor uzate, care se
poate realiza atât prin sprijinirea comunităților
rurale de a accesa fondurile europene puse la
dispoziție pentru acest gen de investiții, cât și
prin investițiile proprii ale operatorului regional
de apă – APAVITAL;
• Dezvoltarea infrastructurii de utilități
în vederea conectării viitoarelor Parcuri
industriale;
• Creșterea calității vieții în mediul rural prin
sprijinirea cât mai multor familii și agenți
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economici, pentru a avea acces la rețelele de
gaze naturale și la cele de furnizare a curentului
electric, precum și modernizarea celor actuale;
• Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de
bază. Vom sprijini modernizarea infrastructurii
medicale din mediul rural prin susținerea
reparării și dotării cabinetelor medicale din
comunele județului, atât prin alocări bugetare
de la Consiliul Județean către primării, cât și
prin susținerea în accesarea fondurilor europene
puse la dispoziție pentru acest gen de investiții.

• Până în 2024, nu vor mai exista localități din
județ fără acces la apă, iar toate localitățile
cu peste 2.000 de locuitori vor beneficia de
canalizare.
Prin Programul Operațional Infrastructură
Mare, 428 de milioane euro vor fi investiți pentru
extinderea serviciilor de furnizare a apei și a
rețelei de canalizare în localitățile din Județul
Iași.
• Prima pe calendarul investițiilor este zona
Paşcani, care include municipiul şi patru
localităţi suburbane. Urmează Popricani (cu
localităţile Popricani şi Moimeşti), Holboca
(Holboca şi Dancu), Rediu (împreună cu Breazu)

şi Valea Lupului. Această programare poate
să fie modificată, în funcţie de modul cum se
realizează achiziţia contractelor de lucrări.
Printre celelalte axe se numără Hârlău-Cotnari,
Podu Iloaiei-Târgu Frumos şi cele cu plecare
din Iaşi spre Popricani (Vulturi-Vânători), spre
Mogoşeşti-Scânteia şi spre Comarna-CostuleniDobrovăţ-Ciorteşti-Cozmeşti, aceasta din urmă
fiind şi cea mai scumpă: peste 45 de milioane de
euro.
• De extinderea, respectiv reabilitarea reţelelor
vor beneficia inclusiv comune de la marginea
judeţului (Ţibăneşti, Răchiteni, Moţca, Cristeşti,
Tătăruşi, Lespezi, Deleni), dar şi patru comune
din judeţul Neamţ.
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Antreprenoriat şi
mediul de afaceri
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Plecăm de la convingerea că motorul
dezvoltării județului se bazează pe
dezvoltarea și susținerea unei economii
dinamice și conectate la tendințele
europene, cu un antreprenoriat numeros și
puternic, care să creeze locuri de muncă și
să ofere comunităților locale perspectiva
modernizării.

Plecăm de la convingerea că motorul
dezvoltării județului se bazează
pe dezvoltarea și susținerea unei
economii dinamice și conectate
la tendințele europene, cu un
antreprenoriat numeros și puternic,
care să creeze locuri de muncă
și să ofere comunităților locale
perspectiva modernizării. În domeniul
antreprenoriatului şi mediului de
afaceri, prioritățile de investiții sunt:
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Transformarea Centrului Expozițional
Moldova într-un Centru de Excelență
pentru Industrii Creative și un
centru integrat de co-working

Operaționalizarea de parcuri
industriale pentru crearea de noi
locuri de muncă şi atragerea de
investiții străine

Valorificarea la standarde de eficiență
ridicată a resurselor umane poate duce la
dezvoltarea unui profil creativ și inovativ unic
în regiunea de Est a Europei pentru Iași.

Economia locală va avea în Consiliul Județean
un partener activ, care va conduce eforturile
de transformare a Iașului într-un areal de
localizare a afacerilor. Prin Parteneriat
Metropolitan extins vom dezvolta parcuri
industriale și incubatoare de afaceri. Consiliul
Județean Iași este astăzi singurul consiliu
județean din țară care nu are niciun parc
industrial operaționalizat. Alte CJ-uri au 3 sau
chiar 4 asemenea platforme industriale care
au făcut posibilă angajarea a zeci de mii de
oameni (ex. Cluj sau Arad). Cu alte cuvinte,
Consiliul județean Iași nu a făcut în 4 ani nimic
pentru mediul de afaceri.

Credem că industriile creative din Iaşi vor
deveni unul dintre principalele motoare
ale transformării acestuia într-un oraș al
viitorului, puternic urbanizat cu o economie
competitivă, bazată pe inovare.
Aflate la intersecția dintre cultură, economie
şi revoluția digitală, industriile creative au o
rată de creștere peste media altor industrii,
au potențial antreprenorial şi de inovare, iar
profesioniștii creativi sunt ceea ce se numesc
highly-skilled workers.
Sectorul creativ este astăzi unul dintre
principalele motoare ale creșterii economice
în Europa şi în ţările dezvoltate. Înființarea
unui centru al creativității la Iași ar putea
duce la o creștere importantă a gradului
de ocupare a forţei de muncă în industrii
creative (12% cifra medie din Europa, din
totalul forţei de muncă).

În următorii 4 ani, vom operaționaliza cel
puțin trei parcuri industriale pentru atragerea
de investitori și punerea la dispoziție a
unei infrastructuri complete în vederea
dezvoltării de afaceri, care vor genera atât
locuri de muncă, cât și venituri la bugetele
comunităților.
Toate cele trei parcuri industriale care
sunt propuse astăzi de Consiliul Județean

și nerealizate au fost și sunt proiectele
inițiate de Executivul liberal al CJ (20122015) sau de consilierii județeni liberali din
mandatul 2016-2020. Așadar, până în 2024,
vom operaționaliza Parcul Industrial de la
Leţcani, cel de la Holboca, precum și un Parc
Industrial în zona Pașcani.
De asemenea, avem în vedere două mari
zone metropolitane care se pretează pentru
proiecția și execuția de parcuri industriale
private (axa Tomești-Holboca) și parcuri
tehnologice (axa Miroslava-Lețcani). Vom
crea capacități industriale prin parteneriate
cu comunele din zona metropolitană pentru
că distanțele sunt relativ mici (5-13 KM de
centrul Iașului), astfel încât putem iniția noi
proiecte tehnologice, industriale sau chiar
energetice (parcuri fotovoltaice) la Țuțora sau
Podu Iloaiei.

Crearea unui cluster IT&C “Iaşi –
Innovative Hub” (parteneriat între
mediul de afaceri, mediul academic și
mediul administrativ)
Prin “Iaşi – Smart&Innovative city” ne dorim ca
oraşul nostru să devină un pol al inovării prin
cercetare, dezvoltare, transfer tehnologic şi
aplicare în mediul socio-economic, IT-ul având
rolul de suport în acest mecanism.
Ne dorim să concentrăm eforturile comunității
academice ieșene şi să le sincronizăm cu piața
prin transferul tehnologic, astfel ca proiectele
inovative să aibă un impact real asupra mediului
economic şi social.

această parte a României și a Europei (granița
de Est). Practic, ne dorim să construim „un oraș al
inovatorilor”.
Acest proiect este unul eminamente asociativ,
orientat către dezvoltarea unei zone ample
dedicate cercetării și transferului tehnologic
şi trebuie integrat în dezvoltarea generală a
orașului.
Concret, ce propunem prin “Iaşi – Innovative
Hub”:
• Orientarea spre produse inovative şi înclinarea
balanţei dinspre outsourcing înspre inovare;
• Dezvoltarea de produse inovative „made in Iaşi”,
precum şi atragerea investitorilor străini;
• Susținerea, promovarea şi facilitarea
antreprenoriatului, ceea ce va crea contextul
favorabil pentru dezvoltarea de noi idei,
business-uri şi produse noi;
• Cooperarea academică cu mediul de business
şi cu autoritățile publice. Crearea unei culturi
parteneriale bazate pe încredere și fiabilitate;
• Investiție de 5 mil. euro în realizarea unui parc
tehnologic IT&C care să angajeze, în primii 2
ani, 1000 de tineri specializați în domeniul IT şi în
industriile conexe;

“Iaşi – Innovative Hub” va fi un loc destinat
inovației în toate sectoarele de importanță
pentru această regiune a Europei şi în care
industria IT-ului, în special a software-ului, va
îndeplini exact rolul pe care îl are, adică cel de
industrie suport. În „Iaşi – Smart&Innovative city”
ne propunem să concentrăm cât mai mult din
capacitatea de inovație, cercetare și creație din
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• Crearea unui ecosistem propice dezvoltării și
comercializării de servicii și produse software
inovative, cu valoare adăugată înaltă, prin:
cooperare strânsă între membrii clusterului,
schimb de cunoștințe și idei, parteneriat publicprivat și susținerea cercetării - în beneficiul
tuturor organizațiilor membre și cu impact
asupra societății în ansamblu;
• Stimularea exporturilor prin crearea de produse
inovatoare.

Înființarea unui birou de reprezentare la
Bruxelles
În contextul creșterii rolului regiunilor în procesul
de implementare a programelor finanțate prin
instrumente structurale și a necesității ca regiuni
din diverse părți ale Europei să stabilească
legături mai strânse atât între ele, cât mai ales
cu instituțiile europene, vom înființa, la Bruxelles,
un birou de reprezentare a județului nostru. Vom
face acest lucru în parteneriat cu Primăria Iași,
convinși fiind că suportul pe care îl pot oferi cele
două instituții nu va fi doar o susținere a mediului
de afaceri sau a celui investițional, ci întreaga
comunitate va beneficia de acest instrument
menit să reprezinte mai bine interesele Iașului
în capitala Europei și să devină o poartă de
intrare a celor care vin să investească aici
pentru Iași. Biroul poate sprijini antreprenoriatul,
universitățile, zona medicală și arealul cultural.
Mai mult, în actualul context social și economic,
determinat de perioada post-pandemie, planul
de reconstrucție economică a UE va aduce
pentru România un important pachet financiar,
unic în istoria țării. Peste 30 de miliarde de euro
vor veni în următorii ani, bani pentru susținerea
economică pe baza proiectelor locale și
centrale.

Trebuie să fim pregătiți ca, atât granturile
nerambursabile (19,6 miliarde de euro), cât și
cele sub formă de împrumuturi (11,5 miliarde de
euro) să ne găsească prezenți în Bruxelles, cu un
birou și o echipă gata să pregătească proiectele
pentru Iași.
Acest birou va reprezenta și promova interesele
Județului pe lângă instituțiile europene, va
colecta informații asupra posibilităților de
finanțare existente în cadrul programelor
comunitare și asupra schimbărilor în procedurile
și legislația comunitară, va acționa ca
intermediar în stabilirea unor relații cu alte
regiuni/județe și diverse organizații, va identifica
parteneri în cadrul unor proiecte de cooperare
și va desfășura activități de lobby, căutând să
exercite o influență în procesul decizional de la
nivel european.

Înființarea unor birouri de consultanță
în spațiul rural pentru scrierea
proiectelor de finanțare, în vederea
continuării atragerii de fonduri pentru
infrastructură, dezvoltare rurală,
inițiative private etc.
Micile comunități și cei cu spirit de inițiativă
și idei care pot schimba localitățile nu au, de
obicei, resursele necesare pentru a realiza
o aplicație în vederea atragerii de finanțări
europene. Ne propunem să creăm birouri în
zone ale județului unde echipele Consiliului
Județean să poată fi
un ajutor indispensabil
viitoarelor investiții pentru
infrastructură, dezvoltare
rurală, indiferent că
acestea sunt ale UAT-urilor
sau ale operatorilor privați.
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Ultimele luni au arătat și mai mult societății
românești, comunităților, populației, liderilor
politici din România, dar și din UE, că investițiile
în sănătate sunt cea mai importantă
componentă a securității umane.
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Ultimele luni au arătat și mai mult societății
românești, comunităților, populației, liderilor
politici din România, dar și din UE, că investițiile
în sănătate sunt cea mai importantă
componentă a securității umane. Pandemia de
coronavirus a scos și mai mult la iveală faptul
că nu doar finanțarea sistemului de sănătate
trebuie sporită și atent direcționată, dar este
nevoie de noi proiecte care să reabiliteze
sistemul județean de sănătate, pentru ca
acesta să răspundă nevoilor de astăzi și să
fie pregătit pentru creșterea la un milion de
pacienți în 2024. Consiliul Județean deține astăzi
șase unități spitalicești foarte importante care
deservesc întreaga regiune a Moldovei, fapt
ce creează o responsabilitate colosală pentru
noi. În perspectiva următorilor patru ani, ne vom
concentra pe următoarele priorități:

Reabilitarea integrală a spitalelor
publice din subordinea CJ la nivelul
normelor de funcționare și dotare din
Uniunea Europeană
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sfânta
Maria”, Spitalul Clinic de Urgențe „Prof. dr.
Nicolae Oblu”, Spitalul Clinic de Obstretică și
Ginecologie „Elena Doamna”, Spitalul Clinic de
Obstretică-Ginecologie „Cuza Voda”, Spitalul
Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Spitalul Clinic
de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”,
toate acestea trebuie să devină cu adevărat
funcționale la standarde europene. Doar două
dintre acestea sunt spitale monobloc, care
îndeplinesc normative europene de funcționare,
celelalte fiind pavilionare și având un flux
neadecvat al pacienților, al echipamentelor
medicale și al operațiunilor necesare. Trebuie
să regândim infrastructura acestora odată
cu reabilitarea lor și cu realizarea Spitalului
Regional de Urgență Iași în următorii ani. Așa
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cum s-a putut face reabilitarea spitalului de
neurochirurgie și a celui de copii, le vom reabilita
integral pe toate. Există numeroase cazuri în țară
de ansambluri spitalicești noi, cum ar fi cel de
la Mioveni. Vom asigura finanțarea europeană
pentru dotarea lor la cele mai înalte standarde.

Crearea unui Centru medical Integrat
clinic universitar pentru situații de
urgență și pregătire a medicilor și
personalului medical și de intervenție
Județul Iași are nevoie de un astfel de centru
care să asigure intervenția pentru situații de
urgență. Pandemia de coronavirus a scos în
evidență că un astfel de ansamblu medical
este necesar nu doar pentru pacienți, dar și
pentru pregătirea personalului medical, a
medicilor și a para-medicilor. Este o urgență
ce nu mai poate fi ocolită sau amânată. Acest
centru integrat va putea funcționa ca operator
clinic pentru situații de urgență, dar în aceeași
măsură poate conduce la îmbunătățirea calității
serviciilor medicale, precum şi la dezvoltarea
învățământului medical superior. Vom folosi
finanțare europeană și vom proiecta construcția
lui, fie în municipiul Iași, fie în zona metropolitană,
ca un instrument indispensabil pentru întregul
județ și întreaga regiune a Moldovei.
Înființarea de centre multifuncționale în mediul
rural, sub forma unor dispensare comunale noi,
la care se vor adăuga facilități.
Dispensarele rurale se află cu mult în urma
standardelor europene și nevoilor populației.
Nu doar lipsa medicilor este o gravă problemă,
dar și dotarea dispensarelor este cu mult în
urmă. De aceea, credem că realizarea de centre
multifuncționale, cu ambulatoriu, spații de
cazare medicală, săli pentru micile intervenții
și pentru consultații multiple pot fi realizate în
câteva zone ale județului. Acestea ar putea

funcționa ca secții exterioare ale spitalelor din
subordinea CJ. Avantajele ar fi acelea că, pentru
o bună parte a pacienților, s-ar scurta timpii de
intervenție și de acces la servicii medicale, ar
degreva ambulatoriile spitalelor din municipiu
și ar facilita inclusiv angajarea personalului
medical, care ar beneficia de condiții de lucru
bune și financiar comparabile cu cele din
spitalele CJ.

Accesarea de fonduri pentru realizarea
de sisteme informaționale în spitalele
publice din subordinea CJ
O mare problemă a mediului spitalicesc o
reprezintă lipsa unui sistem informatic integrat.
Acesta ar prioritiza intervențiile, iar prin
crearea de centre medicale multifuncționale,
diagnosticarea și tranzitul pacienților s-ar
operaționaliza mult mai ușor fără să aglomereze
spitalele, fără să ocupe camerele de gardă,
fără să creeze situații complicate precum
intersectarea traseelor medicale. Tot pandemia
de coronavirus a demonstrat că lipsa acestui
sistem a făcut imposibilă utilizarea unor spitale
sau unități externe.

Concesionarea unor terenuri pentru
atragerea investitorilor medicali privați
Consiliul Județean poate concesiona și
crea parteneriate și cu UAT-uri din zona
metropolitană, sau din tot județul, în vederea
realizării unor unități medicale, investiții în care
să fie implicate entități private. Acestea ar veni
cu resurse importante, din state cu tradiție în
servicii medicale la înalte standarde (Austria,
Israel, Turcia etc), și ar vedea în cea mai mare
aglomerare urbană de la granița de Est a Uniunii
Europene o bună oportunitate investițională.
Aceste unități medicale ar atrage pacienți atât
din România, Europa de Răsărit, cât și din fostul
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spațiu sovietic (Ucraina, Republica Moldova
etc). Se pot crea centre de tratament, spitale
monobloc pentru intervenții complexe sau centre
de îngrijiri paliative.

Modernizarea ambulatoriilor de
specialitate prin accesarea de
programe cu finanțare europeană
Tot pandemia de coronavirus a demonstrat
cât de importante sunt ambulatoriile atât în
perioadele de criză, cât și după trecerea unei
epidemii. Realizarea de corturi în fața spitalelor
nu este o soluție. Realizarea de ambulatorii cu
fluxuri diferite în funcție de categoria spitalelor,
cu echipamente de ultimă generație, camere
de gardă distincte, trebuie să fie o prioritate
în finanțare. Ambulatoriul este plămânul unui
spital și acesta este fundamental pentru fluxul
de pacienți, viteza acestuia, capacitatea de
intervenție etc.

Stimulente financiare pentru medici
şi personal medical care lucrează în
mediul rural
Consiliul Județean se va implica activ în
aducerea medicilor în zonele rurale. Vom
aduce la masa discuțiilor primarii și managerii
spitalelor, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa”, administratorii publici,
astfel încât să mărim semnificativ numărul
personalului medical care activează în mediul
rural. Identificarea candidaților sau crearea de
oportunități pentru cazare poate fi un prim pas.
Stimulentele financiare pot fi, de asemenea, o
componentă esențială, nu doar printr-o politică
guvernamentală.

Promovarea Iașului ca centru medical
regional est-european
Iașul se situează într-o poziție strategică pentru
a deveni un centru medical regional esteuropean. Conexiunea rapidă pe calea aerului,
prin intermediul curselor aeriene de linie, sau
de tip charter, cu state precum Israel, Turcia,
state din Asia sau din Africa, poate aduce un
public important, care să vadă în Iași un pol
de potențiale investiții în sănătate sau oraș de
la marginea Uniunii Europene ce poate oferi,
la costuri relativ mici, servicii sau produse de
înaltă calitate. Practic, Iașul are întreaga rețea
de servicii medicale și de industrie pharma pe
care alte orașe nu o au, inclusiv o rețea relativ
numeroasă de spitale și centre medicale private
care îl fac atractiv. Vom promova acest concept la
târgurile internaționale de profil, convinși fiind că
investitorii sau eventualii pacienți sunt o resursă
importantă pentru dezvoltarea unor întregi
industrii, pe verticală și pe orizontală.

Externalizarea unor servicii nemedicale
din cadrul spitalelor
Externalizarea unor servicii medicale este o
resursă ce trebuie să fie activată pentru a
degreva marile ansambluri spitalicești ale
Consiliului Județean Iași. În numeroase state
europene acest lucru s-a dovedit o alternativă
și o resursă indispensabilă pentru eficiența
consultațiilor, a tratamentelor, a intervențiilor
chirurgicale și a perioadei post-operatorii.
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Domeniu fundamental, prioritate zero a
României și proiect de țară al președintelui
Klaus Iohannis, educația este cheia unei
comunități sustenabile, care va genera
dezvoltare, inovare și spirit antreprenorial.
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Domeniu fundamental de prioritate zero a
României și proiect de țară al președintelui Klaus
Iohannis, educația este cheia unei comunități
sustenabile care va genera dezvoltare, inovare,
spirit antreprenorial. Consiliul Județean poate
avea instrumente adiacente de tip integrator
și strategic pentru a pune la aceeași masă
administratorii comunităților, Inspectoratul
Școlar, universitățile, școlile și liceele, investitorii,
astfel încât să creeze premisele unui ciclu în
care cu toții sunt implicați și pot genera proiecte
complexe.

Construcția de creșe în zona
metropolitană prin intermediul unei
Asociații de Dezvoltare Intracomunitară
Chiar dacă municipiul Iaşi are 11 creșe cu
aproape 900 de locuri, an de an sunt peste 600
de copii care nu au un loc la creșă. Proiectul
de construire a încă cinci creșe este unul
foarte important, dar numărul locurilor va fi în
continuare sub nivelul cererilor. Optim ar fi să
se construiască un număr de creșe în zona peri
urbană, astfel încât să ducem acest serviciu
public către domiciliile copiilor din această
zonă, venind în sprijinul părinților și al copiilor.
Propunem înființarea unei Asociații de Dezvoltare
Intercomunitară care poate începe cu un proiect
pilot în domeniul educației antepreșcolare.
Primăriile de comune din zona metropolitană nu
au posibilități financiare proprii pentru a construi
creșe, în schimb aceste investiții pot fi finanțate
prin fonduri europene, guvernamentale sau chiar
din bugetul județului. Primăria poate transfera
în patrimoniul Consiliului Județean un teren cu
scopul de a se construi pe acesta o creșă sau
un complex antepreșcolar. După finalizarea
construcției, acesta poate fi dat în administrarea
Primăriei care se va ocupa, cu sprijinul acestei
asociații, de organizarea și funcționarea creșei.
Proiectul antepreșcolar al asociației poate
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fi extins pe viitor și către dezvoltarea de noi
grădinițe și școli în zona metropolitană. Consiliul
Județean trebuie să furnizeze soluţii inovatoare
la problemele de planificare şi dezvoltare cu
care ne confruntăm deja, sprijinind comunele
în dezvoltarea și furnizarea serviciilor publice la
nivelul Zonei Metropolitane.

Construirea unui campus unic în
România pentru învățământul
profesional și tehnic
În parteneriat cu Zona Metropolitană Iași și cu
primăriile din județ, vom demara construcția
unui campus unic în România dedicat exclusiv
învățământului profesional și tehnic. Educația
profesională este un element de competitivitate
și cu o mare capacitate de a crea plusvaloare în
viitor. Zona metropolitană și parcurile industriale
care vor avea nevoie de mână de lucru
calificată vor beneficia de acest instrument și ca
o componentă pentru atragerea investitorilor.
Operatorii economici vor ști că această infuzie
permanentă de mână de lucru profesionalizată
este o garanție a sustenabilității întregului
proces de dezvoltare și de profitabilitate.
Consiliul Județean va putea accesa fonduri
guvernamentale și cu ajutorul ISJ, va putea
crea noi laboratoare specializate sau clase
dedicate, sau chiar să mute aici clase din liceele
industriale din Iași. Prin atragerea elevilor din
Republica Moldova sau Ucraina, județul ar
putea deveni un pol al Estului Uniunii Europene
pentru înaltă calificare tehnică. Avantajele ar fi
acelea că s-ar putea construi inclusiv facilități
de cazare, atât pentru cursanți, cât și pentru
mentori, specialiști, profesori. În câțiva ani,
dezvoltarea acestui campus ar putea crea o
emulație chiar a investițiilor din zona automotive
sau industrii ușoare. Astfel, se creează o cultură
a parteneriatului între mediul economic și
învățământul profesional și tehnic.

Realizarea de campusuri școlare care
să integreze educația de calitate,
condiții europene și să dea perspectiva
continuării studiilor
Exemplul comunei Belcești, care are în dezvoltare
un important campus școlar, se poate
multiplica în întregul județ. Avantajele directe
ar fi creșterea calității actului educațional
printr-o infrastructură aflată la standarde
europene, cu cămine moderne, teren de
sport, cantină, spații de petrecere a timpului
liber, laboratoare, inclusiv facilități hoteliere
pentru atragerea profesorilor în mediul rural. O
astfel de rețea, deservită de transport școlar,
ar stimula comunele, care văd zi de zi cum
scăderea numărului de elevi le vulnerabilizează
comunitatea, să contribuie la susținerea elevilor.

Construirea celui mai mare campus
universitar din România în interiorul
zonei metropolitane Iași
Astăzi, doar 2% dintre copiii din mediul rural
ajung să finalizeze o formă de studii universitare.
Acest lucru creează multiple vulnerabilități
comunităților, implică abandonul școlar
masiv și scad dramatic șansele unor cariere
profesionale de succes. De aceea, la fel ca și în
cazul campusului pentru educația profesională
și tehnică, realizarea acestui campus universitar
la granița UE creează perspectivele unei zone
cu dublu interes strategic: spațiul UE și exsovietic. În condițiile în care peste 800.000
de cetățeni moldoveni beneficiază deja de
cetățenie română, un campus universitar în
județul Iași, care să deservească toate cele
cinci universități mari din Iași, fie prin crearea
de extensii sau de secții exterioare, va contribui
la creșterea interesului față de învățământul
superior ieșean. Deja universitățile au creat locuri

speciale pentru absolvenții din mediul rural,
iar numărul locurilor de cazare din căminele
ieșene este mult sub numărul necesar al celor
care au nevoie de cazare pe perioada studiilor.
Susținerea Consiliului Județean, parteneriatul
cu universitățile și UAT-urile vor crea un cadru cu
totul nou pentru educație, cercetare, petrecerea
timpului liber și contruirea de spații de cazare
suficiente.

Construirea unui cluster de cercetaredezvoltare asociat campusului
universitar, în interiorul ZMI
Clusterul va lua forma unui proiect interinstituțional și va beneficia de finanțare
europeană, va putea intra inclusiv în
parteneriate și rețele de cercetare de la nivel
european. Iașul are din plin atât „know-how”,
cât și un corp de cercetători bine pregătiți (atât
în universitățile ieșene, cât și în institutele de
cercetare ale Academiei Române), astfel încât
acesta are deja ce nu au alte județe: modele
de cercetare instituționalizată și inteligență,
pregătită să lucreze pe o asemenea platformă.
Inclusiv companiile private vor putea intra în
acest parteneriat.

Niciun elev fără acces la educația
online și condiții decente la școală

Reabilitarea școlilor speciale si
adaptarea acestora la normele ISU

Aproape 16.000 de copii din județul Iași nu au
dispozitive electronice pentru lecțiile online,
aproape 15.000 nu au, din motive financiare,
internet, iar pentru peste 3000 nici nu există
acoperire de la vreo rețea mobilă. Sunt 37 de
școli în județ care nu au autorizație sanitară
de funcționare. Aceste cifre sunt furnizate de
Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Numeroase cazuri au arătat că indiferența,
ignoranța și subfinanțarea pot crea tragedii mai
ales în mediul rural, unde infrastructura școlară
este deficitară. Astăzi, școlile speciale din
administrarea CJ au nevoie de investiții masive,
de un program pe termen mediu și lung și de
aducerea acestor spații la standarde europene.
Există programe europene cu linii de finanțare
dedicate pentru astfel de proiecte, pe care le
vom accesa și implementa.

Pentru acești copii, vom găsi resurse pentru
achiziția de dispozitive electronice pentru lecțiile
online. Vom face acest lucru prin parteneriate cu
marile companii din Iași, dar și cu fonduri de la
bugetul județean. Trebuie rezolvată de urgență
problema apei la școlile gimnaziale, profesionale
și liceele din Scheia, Andrieșeni, Liteni, Dolhești,
Erbiceni, Gropnița, Hărmăneștii Vechi, Hadâmbu,
Moșna, Popești, Răducăneni, Scânteia, Poieni,
Sinești, Stoenești, Sirețel, Glodenii Gândului,
Slobozia.

Nicio școală cu toaletă în curte și fără
pază
Un număr mare de unități școlare din județ
nu beneficiază nici de pază, dar nici de
supraveghere video. Chiar dacă această
sarcină revine primăriilor, vom aloca fonduri
de la bugetul județului pentru ca în 4 ani să
oferim condiții de siguranță elevilor din Județ.
În ceea ce privește numărul de școli cu grupuri
sanitare în curte, 99 de unități școlare din Județ
au grupuri sanitare exterioare, fără apă sau
canalizare. Vom sprijini autoritățile locale pentru
realizarea de fonduri europene pentru investiții în
grupuri sanitare moderne, racordate la rețeaua
de canalizare.
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Îmbunătățirea
calității serviciilor
sociale
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Consiliul Judeţean este instituția cu cel mai
important rol în vederea furnizării de servicii
sociale la nivelul județului.

Consiliul Judeţean este instituția cu cel mai
important rol în vederea furnizării de servicii
sociale la nivelul județului. Este nevoie de un
efort susținut pentru modernizarea și creșterea
sprijinului persoanelor cu dizabilități, a copiilor
aflaţi în măsură de protecţie, a copiilor ocrotiți
prin măsuri de tip familial (inclusiv adopția),
precum și a persoanelor vulnerabile (persoane
vârstnice, persoane singure și a oricăror
persoane aflate în nevoie).
Aproximativ 40 de milioane de euro sunt
cheltuiți, în fiecare an, pentru serviciile sociale
gestionate de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului din cadrul CJ.
În primul rând, considerăm că trebuie să
schimbăm viziunea legată de asistența
socială. Dezideratul asistenței sociale este
ca persoanele care beneficiază de programe
de asistență socială să devină persoane
independente, autonome din punct de vedere
economic și integrate social. Trebuie să avem
în vedere mutarea accentului de la prestații/
ajutoare sociale care creează dependență, la
servicii sociale care ajută persoana să iasă din
starea de vulnerabilitate și să devină activă.
Scopul final este transformarea persoanei care
este dependentă de ajutor social sau de șomaj
în persoană care realizează venituri și este
contribuitor la bugetul de stat.
Împărțim obiectivele administrației județene PNL
în domeniul social pe următoarele categorii:

Copiii aflați în centrele de plasament

Adopția

În medie, 1000 de copiii sub 18 ani sunt cazați în
centrele de plasament administrate de DGASPC
în tot județul. Dintre aceștia, aproximativ 60%
sunt în Centre pentru copii cu nevoi sociale, iar
restul sunt în centrele pentru copii cu handicap.
Obiectivul principal îl constituie tranziția de la
protecția în sistem rezidențial la cea în case
de tip familial a copiilor ocrotiți în aceste
centre de plasament. Propunem schimbarea
sistemului „instituționalizat” într-unul „familial”.
În aceste centre vom asigura accesul copiilor și
tinerilor, pe o perioadă determinată, la găzduire,
îngrijire de tip familial, educație de tip formal și
informal, sprijin emoțional, consiliere, educație
pentru dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă, precum și pregătire în vederea
reintegrării sau integrării familiale. În 4 ani, prin
fonduri europene sau fonduri de la bugetul local,
vom restructura toate centrele de plasament
de la Bogdana, Bucium, C.A. Rosetti, Centrul
Rezidențial de la Pașcani „Sf. Stelian” și Centrul
de la „Ion Holban”.

Credem că dragostea și afecțiunea unei
familii care iubește copiii nu va fi suplinită
niciodată de sistemul instituționalizat al
statului. În 2019, la nivelul Compartimentului
Adopţie şi Postadopţie al DGASPC, au fost 37
copii încredințați în vederea adopției. Credem
că la nivelul Parlamentului trebuie adoptată o
inițiativă de modificare a Legii Adopției pentru
scăderea timpului pe care un copil îl petrece în
sistemul de protecție, prin facilitarea întregului
proces de adopție. Însă, chiar dacă există un
cadru legislativ care face procesul de adopție
anevoios, la nivelul DGASPC se pot întreprinde
demersuri punctuale pentru a crește numărul de
familii adoptatoare:

Copiii separați temporar sau definitiv
de părinții lor
Prin specialiștii DGASPC, vom demara un amplu
proces pentru identificarea, evaluarea psihosocială, atestarea, reatestarea și consilierea
familiilor care îndeplinesc garanțiile morale și
materiale pentru a ocroti la domiciliul lor copiii
separați temporar sau definitiv de părinții lor,
asigurând suportul necesar pentru susținerea
unui serviciu familial de calitate. În prezent, sunt
aproape 2300 de copii ocrotiţi prin măsuri de tip
familial. Ne propunem să dublăm acest număr în
următorii 4 ani.

• Desfășurarea de campanii mass-media
cu privire la programul național de adopție,
în vederea recrutării persoanelor/familiilor
adoptatoare din rândul comunității;
• Creșterea numărului de cursuri pentru familii
care doresc să adopte, organizate de către
DGASPC Iaşi (în 2019 s-au organizat 5 astfel de
cursuri).
Copiii cu dizabilități
În prezent, 257 copii trăiesc în Centre de îngrijire
și recuperare de zi pentru copii cu handicap
administrate de DGASPC. Am identificat soluții
care pot fi implementate relativ repede, astfel
încât să fie posibile:

• Modernizarea echipamentelor pentru sesiunile
de kinetoterapie;

• Antrenarea celor mai buni logopezi și psihologi
pentru a oferi suport copiilor;

• Modernizarea centrelor pentru oferirea de
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condiții moderne beneficiarilor.

Prevenirea abandonului și menținerea
copilului în familia naturală
Consolidarea şi păstrarea familiilor este privită
ca modul optim de a promova dezvoltarea
sănătoasă a copiilor. Vom accentua măsurile
pentru a preveni separarea copiilor de familiile
lor de origine. Prevenirea separării copilului de
familie înseamnă sprijinul acordat familiei aflate în
situație de criză de către serviciile specializate în
protecția copilului.
Vom face acest lucru prin parteneriate pe care
DGASPC le poate încheia cu mari firme din Iași, cu
Fundații și Asociații (Casa SHARE, de exemplu) și
nu numai, în vederea asigurării de suport financiar
aferent construcției unei locuințe, extinderea
spațiului locativ, achiziționare de materiale de
construcție, rechizite, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, plata internatului școlar sau
decontarea transportului de la domiciliu la școală,
pentru acele familii care au nevoie de un astfel de
ajutor.
În acest sens, există câteva exemple de
bună practică la nivelul DGASPC care trebuie
continuate și extinse (de exemplu Convenția
de colaborare încheiată de DGASPC cu HHC
România).
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Prevenirea abuzului care afectează copiii
Sute de copii se confruntă cu amenințări tot mai
mari la adresa propriei siguranțe și bunăstări
– inclusiv cu rele tratamente, violență de gen,
exploatare, excluziune socială. Administrația
liberală garantează pentru bunăstarea şi
siguranța copiilor susceptibili la violență şi stres
psihosocial. Prin Centrul de Servicii Sociale în
regim de Urgență, vom acorda sprijin prompt
copiilor care sunt victime ale abuzurilor. Totodată,
vom moderniza Adăpostul de zi și de noapte
pentru copiii străzii (326 beneficiari în cursul anului
2019) şi vom face toate eforturile pentru a oferi o
șansă acestor copii.

Protecția persoanelor cu handicap
Protecția acestor persoane cu handicap trebuie
să devină o prioritate la nivelul DGASPC. Consiliul
Județean, prin organismul său, nu trebuie să
fie doar un prestator de servicii sociale, ci să se
implice în sprijinirea proiectelor și a investițiilor în
acest domeniu. Unitățile teritorial administrative
de pe raza județului Iași trebuie sprijinite pentru a
crea condiții de viață adecvate acestor persoane.
Discutăm nu doar despre ajutor financiar sau
logistic, dar dacă va exista o deschidere mai
mare față de aceste persoane, cu toții vom fi mai
câștigați și mai fericiți. Este nevoie de o abordare
integrată cu instituțiile, primăriile, operatorii
economici, cu cei care oferă
servicii publice pentru a
facilita condiții cât mai bune
și a integra aceste persoane.
O comunitate care are grijă
de toți membrii săi este o
comunitate puternică!
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Agricultură și
dezvoltare rurală
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Unul dintre cele mai importante domenii de
activitate din județ, ce poate reprezenta o
perspectivă de dezvoltare autentic europeană
în următorii ani.

TRADITION

Agricultura este unul dintre cele mai importante
domenii de activitate ale județului, ce poate
reprezenta o perspectivă de dezvoltare autentic
europeană în următorii ani. Problemele cu
care se confruntă agricultorii ieșeni nu sunt
cu mult diferite de cele ale agricultorilor din
alte județe. Slaba productivitate în rândul
agricultorilor mici și mijlocii, lipsa piețelor de
desfacere, cât și lipsa capacităților de stocare
și condiționare a producției, fac ca produsele
proprii să fie vândute la prețuri foarte mici, să
obțină o valoare adăugată mică, ceea ce are
ca rezultat încetinirea dezvoltării fermei sau
chiar menținerea fermei de subzistență. Uniunea
Europeană oferă o atenție deosebită agriculturii
şi mediului rural. Considerând că jumătate
din populația județului trăiește în mediul rural,
unde o pondere importantă a activităților
o reprezintă agricultura, avem în vedere, ca
prioritate, adoptarea unui set de măsuri/a unei
platforme ce vizează revigorarea mediului rural
ieșean. Întrucât, în momentul de faţă, este clar
că mica proprietate rurală de 3-5 hectare nu
reprezintă un vector de dezvoltare, avem în
vedere introducerea unor programe cu scopul
de a eficientiza producția.
Prioritățile în domeniul agricol sunt:
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Realizarea unei strategii a județului
pentru dezvoltarea rurală, promovarea
produselor agricole, crearea de piețe și
atragerea de investiții în acest areal cu
potențial ridicat
Consiliul Județean nu a fost până acum un
partener al agricultorilor. Nu legislația sau
atribuțiile au îngrădit acest rol, ci slaba implicare
a Executivului CJ, care nu a avut o viziune în
acest domeniu. Credem că partenerii noștri
trebuie să fie mereu prezenți, alături de noi,
adică atât marii antreprenori agricoli, asociațiile
de agricultori sau marii întreprinzători, cât
și micii fermieri care au nevoie de suport și
de deschidere. Consiliul Județean va fi un
deschizător de drumuri și un autentic facilitator
al acestora atât în strategia locală, cât și în
intermedierea dialogului cu ministerul de resort și
cu autoritățile centrale.

Promovarea asocierii producătorilor
agricoli în vederea creșterii puterii de
negociere cu lanțurile de magazine
Consiliul Județean va deveni un partener de
drum lung al mediului antreprenorial agricol
în relația cu retailerii, prin implicare și printr-o
politică pro-activă de a identifica și crea cele
mai bune condiții pentru aceste fluxuri de
produse. Astfel, piețele de desfacere pentru
produse autohtone finite vor fi o prioritate și vor
crea o rețea unde procesatorii agricoli să vină în
întâmpinarea micilor clienți.

Promovarea produselor autohtone
și sprijinirea organizării unor piețe
agroalimentare pentru desfacerea
produselor proprii de către micii
producători
Trebuie să avem în vedere stabilirea în zonele
urbane ale județului, în marile aglomerări
rurale sau în punctele nodale, a unor zone de
desfacere, accesibile doar producătorilor ce
vor furniza produse agricole naturale şi de
calitate. Acestea vor forma o rețea de piețe
agroalimentare pentru desfacerea produselor,
pentru a veni în întâmpinarea locuitorilor, dând
și posibilitatea producătorilor să creeze un flux
continuu de produse proaspete.

Dezvoltarea infrastructurii de colectare,
sortare, condiționare și vânzare a
produselor agricole și pomicole, prin
înființarea de centre logistice, care să
conțină depozite și camere frigorifice
puse la dispoziția micilor producători
Una dintre marile probleme ale agricultorilor
este lipsa spațiilor de stocare și colectare.
Acestea presupun astăzi soluții moderne și
deseori costisitoare care implică investiții, atât
în infrastructura agricolă, în căile de acces, cât
și în crearea unui sistem de colectare, care să
asigure accesibilitate și permanență, făcând
posibilă atât deservirea producătorilor cât și
profitabilitatea afacerii. Din păcate, prea puține
centre există astăzi în județ. Vom deschide,
în parteneriat cu primăriile și cu operatorii
economici, depozite de mare capacitate și
camere frigorifice pentru procesatori, pentru
micii producători.

Realizarea de târguri și expoziții, având
ca scop îmbunătățirea marketingului și
promovarea micilor producători, atât pe
piețele locale, cât și regionale
Evenimentele cu acces din partea micilor și
marilor producători, care să fie adevărate târguri
agricole, puncte de întâlnire a producătorilor,
procesatorilor, clienților en-gros și en-detail,
fabricanților de unelte, mașini și echipamente
agricole sunt esențiale pentru susținerea
agriculturii și a dezvoltării rurale. Vom organiza
cel puțin două astfel de evenimente anuale de
profil, la începutul și la sfârșitul sezonului agricol,
pentru a crea o tradiție, care să fie un reper local
și regional.

Refacerea drumurilor de acces cu
prioritate acolo unde există potențial și
mari exploatații agricole cu un număr
important de lucrători agricoli implicați
Județul Iași are cea mai mare rețea de drumuri
județene din România cu aproape 1070 Km.
Dintre acestea, multe drumuri județene
deservesc și areale unde se află exploatații
agricole. Din cauza stării avansate de degradare
a părții carosabile, ele nu doar că sunt
impracticabile și periculoase pentru populație,
dar activitățile agricole și industriale nu pot fi
realizate în aceste condiții. Acolo unde acestea
deservesc exploatații mari, cu număr mare de
salariați și activitate economică puternică,
le vom reabilita cu prioritate. Vom încerca să
reabilităm în 8 ani toată rețeaua de drumuri
județene care deservește lucrătorii agricoli
implicați.
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Vom continua dezvoltarea
TRANSAGROPOLIS într-o rețea
județeană și vom crește rolul Camerei
Agricole ca element central în relația cu
producătorii locali
TRANSAGROPOLIS nu a fost dezvoltat de
guvernarea PSD de la CJ Iași. Deși acesta a fost
un important proiect liberal din perioada 20122015, în ultimii ani totul a stagnat, proiectul fiind
chiar în pericol să fie abandonat. Vom continua
crearea unor astfel de facilități nu doar în zona
metropolitană Iași, ci acolo unde există cerere
și unde procesatorii au nevoie de asemenea
capacități.

Facilitarea relației producători-primării,
care să asigure o informare continuă,
completă, către producători, prin
înființarea unui birou dedicat în cadrul
CJ Iași
Relația dintre CJ și UAT-uri trebuie să
depășească birocrația, luptele politice sterile,
neputința de a genera proiecte. De multe ori,
lipsa informațiilor este principalul obstacol
în calea dezvoltării, a accesării de fonduri,
a implicării factorilor interesați să dezvolte
comunități. Un serviciu dedicat, care să lucreze
în strânsă legătură cu AFIR,
APIA, Ministerul Agriculturii
și cu instituțiile europene ar
crea oportunități importante
care poate astăzi nici măcar
nu sunt imaginate.
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Protejarea mediului înseamnă asumarea unui
stil de viață și fiecare dintre noi putem să
contribuim la îndeplinirea acestui obiectiv,
pentru noi și pentru generațiile viitoare. Stă în
puterea fiecăruia dintre noi să salvăm natura,
să însănătoșim orașul și țara în care locuim, să
ne implicăm activ în problemele de pe agenda
publică.
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Mă preocupă foarte mult să avem cât mai mult
oxigen, cât mai multă verdeață și aer curat în
orașele sufocate de poluare.

Înființarea Pădurilor Parc în Iași
În calitate de ministru al Mediului, am
organizat conferința „Pădurile Iașului – viziune
și strategie”, o dezbatere în care am avut un
dialog constructiv alături de reprezentanți
ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai
Romsilva, ai Direcției Silvice Iași, ai autorităților
publice locale, mediului academic și societății
civile și cu toți factorii implicați pentru a
identifica varianta optimă de regenerare, dar și
de conservare a pădurilor din jurul Iașului.
Am identificat, în jurul municipiului Iași, un total
de 6.900 hectare de păduri, din care 3.746 sunt
proprietate a statului. 571 hectare de păduri din
Iași întrunesc condițiile pentru a deveni păduriparc. Astfel câteva localități din Iași vor putea
beneficia de această oportunitate: municipiul
Iași, Bârnova, Dobrovăț, Popricani, Rediu,
Tomești, Miroslava, Aroneanu, Holboca, Țibănești,
Mogoșești Iași.
E important să facem aceste păduri-parc pentru
că vrem să le amenajăm și să dăm posibilitatea
tuturor locuitorilor să se bucure de frumusețile
pădurii, să se recreeze, să exploreze natura pe
diferite trasee turistice, tematice, pe jos sau cu
bicicleta.

Protejarea Codrilor Seculari ai Iașului și
introducerea primelor păduri virgine din
Iași în catalogul național
Pădurile seculare din România ies din circuitul
economic și intră sub protecție. Codrii seculari
pe care îi avem vor fi protejați și păstrați pentru
generațiile viitoare! Nu vreau să fim ultimii
martori ai pădurilor seculare din România!
Am identificat la nivel național 8364 de păduri
seculare și am solicitat RNP Romsilva ca acestea
să fie introduse sub protecție pentru a fi
conservate.
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Iașul va avea, în urma acestei decizii, încă 750 de
hectare de pădure sub protecție.
Totodată, ieșenii trebuie să știe că, suplimentar,
pe lungimea drumului național se va constitui o
bandă de protecție, lată de 30 m, în care nu se
vor face intervenții în arboretul matur. Astfel, vom
avea un plămân verde cu rol de protecție pentru
toți locuitorii Iașului.
Sunt primul ministru al Mediului care a făcut
demersuri concrete ca Iașul să aibă o pădure
introdusă în catalogul Pădurilor Virgine și
Cvasivirgine din România. Pădurea Humosu, la
doar 100 de km de municipiul Iași, este o pădure
cu adevărat deosebită, mai ales prin compoziția
și vârsta remarcabilă a speciilor de fag, carpen,
frasin și tei care se găsesc aici.
Au fost inventariați 27 de arbori cu vârste de
peste 300 de ani, din care 4 cu vârste de peste
400 de ani, iar cel mai bătrân arbore identificat
ajunge la o vârstă de peste 450 de ani.
Această pădure este o adevărată oază pentru
biodiversitate, datorită habitatelor forestiere
și a speciilor care trăiesc aici, dar și o resursă
prețioasă pentru cercetare.

Grădină Zoologică și Zimbrărie în
Județul Iași
Iașului îi lipsește o grădină zoologică sau un parc
tematic cu animale, atracții turistice importante
în preajma marilor aglomerări urbane.
De peste 30 de ani, ieșenii sunt nevoiți să meargă
în alte localități pentru a
vizita parcuri cu animale,
tineri, copii și adulți petrecând
ore în natură, în prejma
animalelor, descoperind
frumusețile și specificul unor
specii pe care în mod normal
nu ar avea posibilitatea să le
întâlnească.

În urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților,
am identificat suprafețele necesare care se
pretează amplasării unor astfel de obiective și
vom iniția demersurile pentru înființarea unei
Zimbrării în comuna Dobrovăț și a unei Grădini
Zoologice în comuna Miroslava.
Prezenţa zimbrului în cadrul ecosistemului
forestier contribuie la menţinerea unei compoziţii
diversificate a pădurii; pot fi astfel create nişe
ecologice noi pentru alte specii de nevertebrate,
păsări, mamifere mici.
Prezenţa zimbrului, cel mai impresionant erbivor
din Europa, se poate constitui şi într-o atracţie
turistică, o dovadă de angajare fermă în
programele de conservare a naturii, existând
precedente care au dovedit viabilitatea acestor
afirmaţii (Parcul Vânători Neamț, Hațeg).

Creșterea Fondului Forestier al Iașului și
continuarea campaniei „O Pădure Cât o
Țară!”
Județul Iași este unul dintre cele 16 județe
deficitare în păduri, adică un județ în care
suprafața fondului forestier reprezintă mai puțin
de 30% din suprafața totală a acestuia (Iași are
18%).
Am demarat, în calitate de ministru al Mediului,
cea mai amplă campanie de împădurire
din ultimii 30 de ani, O Pădure Cât o Țară, și
îmi propun continuarea ei și din postura de
Președinte al Consiliului Județean Iași.
Îmi doresc o implicare serioasă și promptă a
tuturor primăriilor din Iași pentru identificarea
și cadastrarea terenurilor degradate și
împădurirea lor cu fonduri guvernamentale.
Astfel terenurile degradate pot deveni păduri
pentru toți românii, fără cheltuieli suplimentare
de la bugetele locale, iar pădurea viitoare va
rămâne comunității.
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Colectare selectivă - Reciclare
Județ curat!
România duce la groapa de gunoi 85% din
ceea ce se colectează de la populaţie în loc să
recicleze peste 50% din deşeuri, ţinta asumată
pentru 2020, întrucât colectarea selectivă,
reciclarea şi managementul deşeurilor sunt
tratate cu superficialitate de mulţi ani.
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor
SMID Iași are o valoare totală de 69,3 milioane
euro (fără TVA) și trebuia finalizat și pus în
funcțiune din 2017, dar din păcate Consiliul
Județean Iași tergiversează operaționalizarea
serviciului, fâcând practic imposibilă colectarea
selectivă și reciclarea în județul Iași.
Îmi propun în cel mai scurt timp deblocarea
și operaționalizarea serviciului de delegare și,
astfel, să transformăm Iașul într-un exemplu de
bună practică în materie de colectare selectivă
și reciclare.

Creșterea calității aerului – creșterea
calității vieții ieșenilor
Iașul a suferit mult, ca oraș și județ, de pe urma
poluării, lipsa drumurilor modernizate și a unei
șosele de centură, traficul de tranzit și învechirea
parcului auto fiind principalele surse de poluare.
Ca ministru al Mediului, am demarat ample
programe de reducere a poluării, cu impact
imediat în îmbunătățirea calității aerului.
Iașul va beneficia de un laborator mobil de
analiză, nou, la standarde moderne și de noi
stații moderne pentru măsurarea calității aerului,
coroborat cu o rețea extinsă de senzori.
Totodată, vom încuraja administrațiile locale
să acceseze programul pe care l-am inițiat
ca ministru al Mediului, destinat iluminatului
ecologic în oraşele şi comunele din România.

Programul este multianual, iar bugetul stabilit
pentru 2020 este de 384 milioane lei.
Prin program, localităţile din România vor putea
înlocui corpurile de iluminat cu consum ridicat
de energie electrică cu corpuri de iluminat cu
LED: facturi mai mici, poluare scăzută, eficiență
energetică ridicată!
Cu toții ne dorim orașe mai curate, fără poluare,
în care să putem respira în voie, în care să ne
petrecem timpul cu plăcere și în care să ne
creștem copiii așa cum ne dorim și așa cum ei
merită.
Am venit în sprijinul primăriilor din marile
aglomerări și al cetățenilor acestora, cu un
program de finanțare menit să schimbe din
temelii conceptul de transport public urban, să
reducă semnificativ poluarea și să contribuie la
creșterea calității vieții.

Am pus la dispoziția primăriilor 480 milioane
lei pentru finanțarea achiziției de mijloace de
transport public ecologice, putând achiziționa
mijloace de transport 100% electrice – autobuze
electrice, troleibuze, tramvaie, dar și autobuze
electric-hibride sau alimentate cu gaz natural
comprimat (GNC).
Voi susține din poziția de Președinte al Consiliului
Județean Iași reînnoirea periodică a parcului
auto, voi milita activ pentru
înființarea transportului public
metropolitan la standarde
moderne, nepoluante.
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Cultură, turism,
reabilitarea
patrimoniului
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Domeniul cultural este cheia de boltă a Iașului,
în jurul căreia s-au construit comunitatea,
instituțiile, faima acestui pol al României.

Domeniul cultural este cheia de boltă a Iașului,
în jurul căreia s-a construit comunitatea,
instituțiile, faima acestui pol al României.
Este fundamental ca următorii ani să ne
găsească pregătiți strategic pentru a
compensa anii pierduți sub guvernările
PSD, care au marginalizat aproape până la
dispariție instituțiile de cultură, evenimentele și
perspectivele acestui instrument de dezvoltare.
În statele dezvoltate ale UE și în Europa
Centrală mai nou, cultura a devenit un motor
al economiei vii, care generează evenimente,
atrage turiști, creează emulație, sensibilizează
mediul de afaceri și conturează perspective
unor întregi sectoare economice, pe orizontală.
Mediul educațional, universitățile, zona de
servicii și multe altele vor avea un partener și un
deschizător de drumuri. Vom face din cultură
un pilon al dezvoltării județului pentru că există
capacități și capabilități în acest domeniu care
să contribuie semnificativ la valoarea adăugată
pentru imaginea, bugetul și dezvoltarea de
ansamblu a Iașului.
În același timp, turismul trebuie să fie susținut
de Executivul CJ, nu doar ca o componentă
indispensabilă a activității economice, dar și
ca potențial de promovare pentru Iași și pentru
întreaga Regiune. Potențialul cultural-turistic al
județului Iași este unul semnificativ, foarte slab
exploatat astăzi. Turismul muzeistic, cultural,
ecleziastic, etnografic, balneo-medical, sportiv,
de tranzit sau „de weekend” sunt tot atâtea
variante de dezvoltare.
Mai mult, protecția patrimoniului istoric
reprezintă o componentă indispensabilă fără de
care nu se poate imagina susținerea culturii sau
a activității turistice.
Prioritățile în domeniul cultural sunt:
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Realizarea unei Strategii Culturale a
județului, urmând ca finanțările pentru
proiecte culturale să fie acordate pe
baza evaluărilor realizate de specialiști

Modalitatea de finanțare a acestor festivaluri
se poate face printr-o Fundaţie Culturală, unde
toate forţele constructive ale oraşului să îşi
dea mâna pentru ca aceste proiecte să aibă
susţinere.

Strategia culturală va sta și la baza dezvoltării
unui sistem de evaluare a managementului
instituțiilor de cultură din subordine, acestea
având ca prioritate contribuția la realizarea
obiectivelor strategiei;

Organizarea celui mai mare festival
al vinului, gastronomiei şi culturii din
România

Identificarea de spațiu propice
activității Bibliotecii Județene „Gh.
Asachi”
În prezent, activitatea Bibliotecii Județene “Gh.
Asachi se desfășoară în spații improvizate,
nedemne pentru o bibliotecă județeană.
Aceasta nu va fi doar o bibliotecă, ci un spațiu
al evenimentelor și dialogului cultural, un loc al
dezbaterilor, conferințelor în care să fie atrași
tineri, oameni de cultură din tot județul, nu doar
acolo unde există filiale.

Instituirea unui mecanism transparent de
finanțare a unor mari evenimente culturale,
precum FILIT sau FITPTI, pentru care să se
poată asigura o finanțare multianuală, prin
parteneriat public-privat
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere
Iași (FILIT), un proiect care s-a născut sub
guvernarea liberală a CJ din perioada 20122015, şi Festivalul International de Teatru pentru
Publicul Tânăr Iaşi (FITPTI) (organizat de echipa
teatrului „Luceafărul”) au devenit proiectele
comunității, reprezentative pentru viaţa
culturală a județului, dar și a municipiului. De
aceea, realizarea lor trebuie să fie rodul unui
efort conjugat al Primăriei, mediului de afaceri,
mediului universitar şi intelectualității ieşene.

Iaşul are o tradiţie viticolă bogată care nu a
fost deloc potențată de factorii administrativi.
Prin acest festival, ne propunem transformarea
Iaşului și a Regiunii în destinație de top în
domeniul turismului viticol, precum şi acordarea
de sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii
private asociate turismului viticol. Prin acest
festival, ne dorim să atragem mii de vizitatori
din toate colţurile lumii care să exploreze
zona noastră, să facă degustări, să testeze şi
bucatele tradiţionale din crame şi restaurante.
Va fi un festival care va reprezenta județul,
cultura, frumuseţea Iaşului, a viilor, animalelor,
oamenilor şi costumelor tradiționale. Traseele
culturale și evenimentele din același domeniu,
găzduite pe specificul unui asemenea festival,
ar atrage susținere și participanți din zone
geografice care pot cuprinde întreaga Europă,
dar și dintr-un areal de preocupări și profesii
care, puse împreună, pot crea perspectiva unui
mixaj economic-cultural unic în regiune și chiar
în România. Iașul va putea deveni astfel reperul
pentru acest eveniment din două perspective
(viticolă și culturală), așa cum sunt astăzi regiuni
și orașe din Franța, Italia sau Spania.

Conservarea tradițiilor și culturii locale
Pe teritoriul județului Iași se găsește un amplu
și valoros patrimoniu cultural imobil, format din
monumente istorice și situri arheologice, care
conferă județului o identitate inconfundabilă.
Regăsim în această zonă monumente istorice

din preistorie (printre care și cunoscuta așezare
de pe Dealul Cetățuia de la Cucuteni, care
avea să dea numele mirificei culturi arheologice
eneolitice Cucuteni), din epoca dacică (celebra
cetate de pe Dealul Cătălina de la Cotnari, dar și
mormântul tumular princiar de la Cucuteni), din
epoca medievală (curțile domnești de la Hârlău
și Cotnari, podurile de piatră de la Cârjoaia și
Zlodica, mănăstirile Dobrovăț și Bârnova etc.),
până la cele din epoca modernă, când a fost
creat și consolidat statul român (Castelul de la
Ruginoasa, Ansamblul conacului P.P. Carp de
la Țibănești, Castelul Sturdza de la Miclăușeni,
Conacul Negruzzi de la Hermeziu etc.).

• Un prim pas în această direcție îl reprezintă
semnalizarea monumentelor înscrise în Lista
Monumentelor Istorice ;
• Vom realiza panouri de semnalizare turistică cu
monumente istorice și rezervațiile naturale de pe
teritoriul județului Iași, la intrările rutiere în județul
Iași;
• Vom aloca finanțări pentru obiectivele de
patrimoniu care au nevoie de reabilitare
imediată;

• Un alt obiectiv îl constituie sprijinirea
comunităților pentru a accesa fonduri europene
destinate protejării și promovării patrimoniului
cultural.
Reabilitarea clădirii Filarmonicii de Stat
În prezent, Filarmonica susține
concerte în mai multe săli
închiriate: Biblioteca Centrală
Universitară „Mihai Eminescu”
(16%), Palas Mall (10%) și alte
săli (24% – Teatrul Național
„Vasile Alecsandri”, Catedrala
Catolică, Mitropolie etc.). Sălile
enumerate nu au calitățile
acustice necesare desfășurării
activității concertistice.

Împreună cu Guvernul României şi Primărie,
vom aloca sumele necesare pentru finalizarea
investiției de reabilitare a Filarmonicii de Stat,
Sala „Ion Baciu”. Fondurile pot proveni fie de la
Compania Națională de Investiții, fie pe baza
unei finanțări europene, încadrată în axele
dedicate pentru exercițiul financiar european
2021-2027.

Investiții în modernizarea căminelor
culturale de la sate
În prezent, consumul cultural la sate este
extrem de scăzut, mai ales din cauza faptului
că instituția căminului cultural și-a pierdut
menirea după 1990. Astfel, căminele culturale au
rămas fără activitate și personal, sălile nu mai
sunt dotate tehnic pentru difuzarea de filme,
de exemplu, în lipsa infrastructurii rutiere multe
sate s-au izolat complet și nu intră în niciun
fel de circuit cultural (turnee de teatru, filme,
concerte, lecturi etc.). Vom susține primarii prin
parteneriate cu unitățile teritorial administrative
din județ pentru a găsi finanțări și sprijin logistic
în vederea reabilitării acestor centre și pentru
dotarea lor, inclusiv pentru includerea în circuite
europene pentru programe educaționale și
culturale specifice.
Program de rezidențe și burse anuale pentru
scriitori români contemporani în case istorice
reprezentative din Județul Iași. Scopul proiectului
este tocmai acela de a scrie materiale literare
despre respectivele clădiri de patrimoniu sau
despre proprietarii/locuitorii lor de-a lungul
vremii, urmând a fi ulterior publicate într-o serie
de antologii și pe un website special creat
pentru acest scop.

54

Program județean de finanțare
pentru ONG-urile culturale și artiștii
independenți din județul Iași
Vom propune organizarea anuală a unui
program județean de finanțare pentru ONGurile culturale și artiștii independenți din județul
Iași, care să aibă în vedere inițiative referitoare
la promovarea lecturii și a cărții, a muzicii, a
teatrului, a cinematografiei, a artelor vizuale și,
de asemenea, pentru promovarea patrimoniului
muzeal al Județului Iași.

Realizarea festivalului Agri-cultural al
Teiului – zona Schitu-Stavnic
Această importantă arie de pădure de tei
din țară poate fi astfel pusă în valoare prin
îmbinarea activităților culturale cu cele
agroturistice, în vederea încurajării potențialului
turistic și al agricultorilor locali.

Program multianual pentru restaurarea,
conservarea și promovarea
monumentelor istorice religioase de
lemn din județul Iași
Păstrător al unei bogate moșteniri de
monumente istorice construite de-a lungul
timpului, Iașul reprezintă un reper deopotrivă
de valori istorice și arhitectonice, dar și de spirit
românesc care trebuie păstrate și conservate
pentru viitor. Programul de finanțare, care se va
derula pe patru ani, trebuie să ofere posibilitatea
tuturor proprietarilor acestor monumente, dar
și comunităților locale, prin UAT-uri, să propună
proiecte atât de restaurare a bisericilor, cât și
de promovare turistică la nivel județean, prin
realizarea de trasee turistice și de pelerinaj.

Masterplan și strategie dedicate pentru
promovarea turismului în interiorul
României și în exteriorul țării
Consiliul Județean Iași nu a atras niciun euro
pe turism în ultimii patru ani în comparație cu
celelalte județe din regiune sau din țară. Astăzi
județul nu beneficiază de niciun târg turistic de
referință pentru Iași. De asemenea, se constată
lipsa unui brand turistic, a unui traseu turistic
promovat şi consacrat, lipsa unei axe turistice
principale şi a unor campanii naționale sau
internaționale care să promoveze turismul
ieșean, evenimentele locale generatoare de
venit etc. Cu toate acestea, Iașul deține un
potențial natural deosebit, are monumente
de o varietate însemnată, are narațiuni
istorico-culturale extrem de captivante, poate
genera o strategie integrată pentru un turism
complex. Turismul rural, turismul de afaceri,
turismul cultural și religios, cel științific sau de
recreere, climateric, agroturismul, gastronomia
țărănească, resursele balneo-terapeutice
din județul Iași, vizitarea siturilor arheologice
sau istorice (așezări preistorice, muzee,
biserici, monumente istorice) toate acestea
trebuie promovate prin târguri, evenimente,
campanii naționale, parteneriate cu operatori
internaționali și rețele europene. Ele pot genera o
componentă vitală pentru dezvoltarea județului,
a mediului cultural și antreprenorial, poate
facilita investiții importante și crea sute de locuri
de muncă. Vom realiza ceea ce nu s-a făcut în
30 de ani, adică ce au făcut alte județe, unele
dintre ele cu potențial net inferior Iașului.

Reabilitarea monumentelor istorice cu
valoare națională și universală
Suntem convinși că patrimoniul construit
(monumente de cult, bisericești, edilitare etc)
reprezintă nu doar valoarea unei comunități prin
opera înaintașilor, dar modul în care ne îngrijim
de ele dă măsura felului în care valorificăm
viitorul și moștenirea trecutului. Iașul este județul
cu cele mai multe monumente și situri istorice
din România după București, de aceea credem
că extinderea finanțărilor și a parteneriatelor
trebuie să fie o prioritate. Așa cum ansamblul
mănăstirii Golia a beneficiat de un parteneriat
între CJ și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, așa
putem reabilita multe alte monumente istorice
din județ aflate în proprietatea altor entități.
Consiliul Județean trebuie să iasă din „haina”
de până acum, cea a unei instituții imobile când
vine vorba de reabilitarea patrimoniului. Trebuie
să înțelegem cu toții că de felul cum ne îngrijim
de monumente (multe aflate în stare de colaps și
pre-colaps) depinde revitalizarea patrimoniului
construit, dezvoltarea turismului și a unei întregi
economii pe orizontală.
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Sport, recreere,
timp liber
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Educația fizică și sportul reprezintă două dintre
cele mai importante domenii ale vieții noastre
sociale, care se interpun între educație și
sănătate, pilonii vieții noastre comunitare.

Educația fizică și sportul reprezintă două dintre
cele mai importante domenii ale vieții noastre
sociale, care se interpun între educație și
sănătate, pilonii vieții noastre comunitare. De
aceea, orice efort administrativ și financiar
pentru susținerea educației fizice și a sportului
este în beneficiul nostru, al tuturor, pentru a
reduce cât mai mult problemele de sănătate care
apar cu timpul în viața tinerilor și adulților din
cauza unei vieți tot mai sedentare și stresante.

Strategie integrată pentru sportul de
performanță și cel de masă
Consiliul Județean s-a remarcat mereu printr-o
atitudine indiferentă față de sport sau prin
folosirea unor pseudo-argumente juridice,
tocmai pentru a nu susține acest domeniu
fundamental. Trebuie creată o strategie de
dezvoltare a sportului în județul nostru, care să
aibă în vedere atât dezvoltarea sportului pentru
toți, cât și dezvoltarea sportului de performanță.
Strategia va inventaria infrastructura sportivă la
nivel de județ și va crea obiective de dezvoltare
pe termen mediu și lung. Această strategie ar
implica activ factorii de decizie de la nivel de
administrație locală pentru relansarea sportului
școlar și ar urma să pună bazele a două repere
fundamentale: dezvoltarea sportului școlar prin
sprijinirea financiară a înființării și funcționării
asociațiilor sportive școlare (ASS) în fiecare
unitate de învățământ preuniversitar, precum
și crearea unei competiții județene anuale, de
tip Olimpiada Sportului Școlar (pe un ciclu de
învățământ, din septembrie până în iunie), cu
etape intermediare, începând cu etapa pe ASS/
școală, apoi cu etape pe comună, pe zone și în
final, cu etapă județeană.
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Dezvoltarea Asociațiilor Sportive
Școlare și sprijinirea unui calendar
competițional județean
Înființarea ASS-urilor la nivelul fiecărei unități de
învățământ ar genera practic implementarea
proiectului de reorganizare a sportului şcolar
prin activarea acestora şi finanțarea lor. Ar
facilita construirea unei piramide funcționale cu
baza de selecţie în şcoală, pe ramura de sport şi
ar încuraja îndrumarea elevilor cu reale calităţi
spre o ramură de sport la nivel de performanță.
Acest sistem de ASS-uri ar genera implicit o mai
bună colaborare între unitățile de învățământ
din ciclul gimnazial cu cele din ciclul liceal,
acordarea de burse sportive pentru încurajarea
practicării în mod continuu şi susţinut a unei
ramuri de sport. Totodată, crearea acestei
rețele ar facilita încheierea de parteneriate
între autoritatea locală (structurile sportive de
drept public aflate în subordinea Consiliilor
Locale şi Consiliului Judeţean) şi Asociaţiile
Sportive Şcolare, în care ISJ Iaşi şi instituțiile de
învățământ superior să joace un rol activ.

Crearea unei competiții județene
anuale, de tip Olimpiada Sportului
Școlar
Pe un ciclu de învățământ, din septembrie
până în iunie, cu etape intermediare, începând
cu etapa pe ASS/școală, apoi cu etape pe
comună, pe zone și în final, cu etapa județeană,
acest sistem competițional ne-ar apropia de
modele europene și americane, de competiții
comunitare, care implică autoritățile locale,
creează evenimente, naște performanțe și
implică în jurul sportului întreaga comunitate.

Sprijinirea financiară a sportului de
performanță
Suportul financiar anual, angajat și garantat al
CJ ar permite celor mai valoroși sportivi ieșeni
să obțină rezultate cât mai mari la competițiile
naționale și internaționale. Vor fi vizate sporturile
de echipă de la cluburile de drept public din
județul Iași (CSS Unirea Iași, LPS Iași, CSM Iași,
CS CFR Pașcani, CS Politehnica Iași), angajate
în competiții sportive naționale, precum și a
sporturilor individuale cu rezultate naționale și
internaționale. Astfel, vom avea ca prioritate
relansarea sporturilor de echipă de la CS
Politehnica Iași (handbal, rugby și baschet),
CSS Unirea Iași (baschet, handbal, volei), CS
CFR Pașcani (rugby), LSP Iași (fotbal, handbal),
precum și sprijinirea sporturilor individuale din
cadrul CSS Unirea Iași și CSM Iași.

Construirea de baze sportive și săli
multifuncționale în parteneriat cu
primăriile din județ
Proiectul sălii polivalente de la Miroslava este
un exemplu ce poate și trebuie să fie multiplicat.
Sălile de sport multifuncționale pentru sport
de performanță și bazele sportive pentru sport
de masă și sporturi competiționale trebuie să
devină o prioritate a administrației noastre.
Autoritățile locale, în special cele comunale, nu
au toate capacitatea de a susține asemenea
proiecte, care presupun investiții importante
nu doar în infrastructură, dar și capabilitatea
de a întreține și a asigura mentenanța lor. Dar
Consiliul Județean poate intra într-o formă de
parteneriat, unde pe terenurile pe care le dețin
UAT-urile să poată fi construite asemenea baze
sportive sau săli multifuncționale.

Facilitarea construcției, în parteneriat
public-privat, a unei academii de tenis
pe modelul celor propuse de foştii
mari tenismani români, Ion Ţiriac şi Ilie
Năstase
Consiliul Judeţean Iaşi va asigura asistența
în finanțare a acestui proiect iar, așa cum o
asemenea idee prinde contur la Miroslava,
Consiliul Județean poate achiziționa sau
concesiona teren de la alte UAT-uri. Odată
accesată această oportunitate, prin crearea
unei entități distincte, CJ va putea finanța
partea de utilităţi și de construcție efectivă a
terenurilor, a spațiului hotelier, a cantinei pentru
tinerii sportivi și a celorlalte facilități.

Parcuri pentru recreere și realizarea de
„zone verzi”
Parcurile sunt astăzi nu doar zone de relaxare
și petrecere a timpului liber, dar și o formulă de
a îmbina un spațiu urban cu „zone verzi”, a crea
practic un spațiu social. Județul nostru dispune
de zone cu un mare potențial care, pe modelul
parcurilor naționale din alte țări, putem să creăm
„parcuri județene” prin colaborarea cu UAT-urile.
Acestea ar putea fi zone de atracție pentru
turismul dedicat în funcție de specificul acestuia.
Este posibil ca în patru ani să realizăm în județ
două astfel de parcuri și să începem alte două
pentru perioada de după 2024.
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Transparența
și digitalizarea
Consiliului
Județean Iași

Digitalizare
La Consiliul Județean Iași, completarea cererilor,
depunerea documentelor necesare, urmărirea
parcursului cererii, plata taxelor și alte operațiuni
necesare depunerii documentelor se vor face
rapid, electronic, de oriunde. Cetățenii nu vor
mai umbla după ștampile și semnături pe tot
felul de acte, nu vor mai trebui să alerge de la
o autoritate la alta. Vom reuși în patru ani să
facem posibil ca ieșenii să vadă în CJ un sprijin și
un partener accesibil, nu un munte de birocrație.

Transparență
Anunțurile de achiziție publică, precum și
atribuirile acestor achiziții publice ale Consiliului
Județean și ale instituțiilor și companiilor
subordonate Consiliului Județean vor fi
centralizate și publicate pe site-ul Consiliului
Județean. Informațiile privind atribuirile de
contracte vor conține în mod obligatoriu:
numărul contractului, tipul contractului, obiectul
contractului, părțile contractante, valoarea
contractului, data atribuirii, data semnării
contractului și durata lui. Toate informațiile
privind contractele subsecvente, anexele la
contracte vor fi publicate pe site-ul Consiliului
Județean respectând articolul 3. Aceste
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informații vor conține suplimentar numărul și
titlul contractului principal, de asemenea, vor
avea afișate un link către contractul principal.
Contractele semnate vor fi publicate în copie
scanată pe site-ul Consiliului Județean Iaşi, cu
respectarea prevederilor articolului 57 privind
confidențialitatea din Legea Achizițiilor Publice
nr. 98 /2016. Informațiile privind achizițiile publice
publicate pe site vor avea posibilitatea sa fie
ordonate și filtrate după criterii clare și explicite.
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În ultimii ani și acest domeniu a fost complet
inexistent pe agenda Consiliului Județean Iași.
Vom schimba cu totul această abordare, iar relația
instituțională cu Republica Moldova și cu românii
de Pretutindeni va deveni o prioritate a CJ. Pentru
că, dincolo de misiunea noastră administrativă,
județul Iași trebuie să joace un rol pivotal pe
această axă, atât ca actuală capitală regională,
fostă capitală istorică, dar și ca județul cu cel
mai mare număr de cetățeni moldoveni (peste
100.000), ca cel mai mare centru metropolitan de
la granița de Est a Uniunii Europene. În perspectiva
integrării Republicii Moldova în UE sau a proiectului
unionist, Iașul va fi practic un centru între Chișinău
și București care va integra numeroși români care
se vor stabili aici. Zilnic, județul este o poartă de
intrare a celor din stânga Prutului în România. Cu
cât legătura dintre autorități și aceștia va fi mai
profundă, cu atât putem spera mai mult că forța
de muncă bine pregătită va lua în considerare
această oportunitate, după caz, pentru o relocare,
o stabilire permanentă sau sezonieră. Așa cum sute
de cetățeni maghiari vin în Bihor zilnic la companii
romanești, la fel putem încuraja forța de muncă
din proximitatea graniței cu Republica Moldova
să facă acest tranzit pentru a beneficia de acest
avantaj. În plus, cooperarea transfrontalieră cu
instrumentele sale de finanțare va beneficia de
o atenție și implicare deosebite, prin Asociația
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

Departament nou în cadrul CJ
Vom înființa un departament nou în cadrul
Consiliului Județean care va gestiona relația cu
Republica Moldova și cu Românii de Pretutindeni.
Efortul trebuie să fie spre o legătură activă și
permanentă. Întoarcerea ieșenilor plecați peste
hotare sau a celor din stânga Prutului este o
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misiune foarte importantă pentru noi. Astfel, vom
avea în vedere o permanentizare și accelerare
a promovării schimburilor de bune practici și
experiențe, pentru susținerea unor programe și
proiecte transfrontaliere comune de infrastructură,
dezvoltare locală, culturale, sportive, de tineret,
de sănătate, educaționale și mai ales economice.
Autoritățile administrației publice locale de pe cele
două maluri ale Prutului pot participa la acestea,
pot aduce finanțări și crea proiecte benefice nu
doar pentru instituții, ci mai ales pentru cetățeni.
Suntem datori să fim un integrator al unei astfel de
legături în condițiile în care o capitală de un milion
de locuitori (Chișinău) este la două ore de noi.

Finanțări pentru ONG-uri, tineri, proiecte
și programe dedicate
Vom crea un instrument de finanțare care
să stimuleze organizațiile și asociațiile care
promovează legătura cu Republica Moldova și
cu Românii de Pretutindeni. Ei vor putea astfel să
facă parteneriate cu CJ, UAT-uri din județ pentru
ca Iașul să devină un loc de formare al celor din
Republica Moldova. Forumuri, conferințe, școli de
vară, programe de înaltă calificare vor putea fi
astfel create.

Facem echipă
pentru Iași
MIHAI
CHIRICA
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03

Specialist IT

Inginer agronom

Romeo
VATRĂ

05

06

08

Andrei
APREOTESEI

07

Jurist

Sorin
NĂCUȚĂ

11

Manager cultural

Liviu
BULGARU

Inginer electrician
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04

09

Eugen
CIOBĂNIȚĂ

10

Jurist

Inginer

Constantin
ȘERBAN

Maria
CABALĂU

Petru
AVRAM

15

16

Chimist

Economist

Inginer

Marius
MINEA

Marius
DANGĂ

Sorin
FLUTUR

17

Inginer

Economist

Jurist

Sorin

Sorin
AFLOAREI

Magdalena
LUPU

TRANDAFIRESCU

13

Psiholog

14

Inginer agronom

Georgeana
OLARU
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VOTEAZĂ
COSTEL ALEXE
ȘI ECHIPA DE
CONSILIERI
JUDEȚENI PNL

1. Principiul necesității
Elaborarea cu prioritate a acelor politici publice care răspund unor nevoi
bine definite, ierarhizate şi cuantificate;

2. Principiul sustenabilității și protecției mediului
Dezvoltarea economică, investițiile și alocarea resurselor publice vor fi în
consonanță cu ocrotirea mediului înconjurător;

3. Principiul responsabilității
Asumarea rezultatelor politicilor publice şi a cheltuirii fondurilor publice;

4. Principiul debirocratizării
Aplicarea politicilor publice să fie simplă şi accesibilă, atât funcționarilor
publici, cât şi contribuabililor;

5. Principiul eficienței
Resursele umane, financiare și logistice să fie utilizate cât mai eficient și să
genereze cele mai performante și calitative bunuri și servicii;

6. Principiul coeziunii sociale
Asigurarea unei dezvoltări echilibrate a tuturor comunităților;

7. Principiul bunei guvernări
Asigurarea transparenței actului guvernamental și participarea tuturor
celor interesați la elaborarea politicilor publice;

8. Principiul coerenței și continuității
Respectarea angajamentelor publice asumate la toate nivelurile de
guvernare, central sau local;

9. Principiul convergenței cu obiectivele Guvernului României
și Uniunii Europene
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