Lista de proiecte prioritare si in rezerva, finantabile din POR, Axa 1, inclusă în PID pentru Polul de creştere Iasi

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

Stadiul actual

9

10

decembrie
2012 –
decembrie
2013

In pregatire

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Obiectiv strategic 1: Creşterea competitivităţii economice prin crearea şi dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi
promovarii industriilor noi, creative
Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea si modernizarea sectorului productiv prin crearea unor structuri de afaceri noi, inovative

1

Readucerea in circuitul economic a
terenurilor şi demolarea clădirii
fostului Incinerator Iaşi

7.350.000,00

Total obiectiv specific 1.1

7.350.000,00

POR - Axa 1 ®

Page 1

Municipiul Iasi

martie
2012

Demolarea cladirii fostului incinerator si
pregatirea terenului pentru noi activitati
economice

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

10

11

In pregatire

Consolidarea podurilor peste raul Bahlui
(Tudor Vladimirescu, Metalurgie, Podu Ros,
Pod de Piatra), strada Splai Bahlui Mal drept,
B-dul Chimiei, - acces zona industriala

Obiectiv strategic
strategic 2:
1: Dezvoltarea
Creşterea competitivităţii
prin
crearea
şi dezvoltarea
unor structuri
de sprijinmobilităţii
a afacerilor,spre
transferului
tehnologic
Obiectiv
conectivităţiieconomice
teritoriale
prin
asigurarea
accesibilităţii,
îmbunătăţirea
şi dinspre
polul deşicreştere
promovarii
industriilor
noi,
şi a fluidizării
traficului
încreative
interiorul acestuia
Obiectiv specific 2.1: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport aeriene şi rutiere în scopul asigurării unei accesibilităţi crescute a polului de
creştere

2

Reabilitarea infrastructurii rutiere
in zona industriala a municipiului
Iasi

3

Modernizarea retelei de linii de
tramvai in polul de crestere

4

Modernizarea legaturii rutiere
Centrul Intermodal de Transport Gara Iasi

5

6

20.430.000,00

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

decembrie
2011

iunie 2012 –
decembrie
2013

iunie 2012 –
decembrie
2013

In pregatire

Reabilitare/modernizare linie tramvai Doi
Baieti- Tepro - legatura zona industriala,
Nicolae Iorga - Tesatura (2,88 km) - legatura
zona industriala, Elena Doamna- Palat (Palas)1,886 km - legatura zona de business

40.520.000,00

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

decembrie
2011

3.900.000,00

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

decembrie iunie 2012 –
2011
iunie 2013

In pregatire

Reabilitare strazi : Splai Bahlui Mal Stang ,
Str. Mangeron

Reabilitare Linie tramvai Iasi Dancu

39.600.000,00

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

decembrie
2011

iunie 2012 –
decembrie
2013

In pregatire

Reabilitare str. Aurel Vlaicu, Reabilitare linie
de tramvai Piata Doi Baieti - Podul Sf. Ioan Dancu

Modernizarea parcarilor existente
in municipiul Iasi si realizarea de
noi parcari

18.300.000,00

POR - Axa 1 ®

Municipiul Iasi

martie
2012

decembrie
2012 –
decembrie
2013

In pregatire

Reabilitari parcari in zone cu garaje demolate,
identificare locatii pentru parcari
automatizate

Total obiectiv specific 2.1

122.750.000,00
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Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Obiectiv strategic 1: Creşterea competitivităţii economice prin crearea şi dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi
Obiectiv specific 2.2: Creşterea gradului de siguranţă în trafic şi derularea transportului public în condiţii de confort la standardele europene
promovarii industriilor noi, creative

7

Centru intermodal de transport Autogara Iaşi

Total obiectiv specific 2.2

Total obiectiv strategic 2

89.834.129,00

POR Axa 1

89.834.129,00

212.584.129,00
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Municipiul Iaşi

iunie 2011

decembrie
2011 –
decembrie
2013

In pregatire

Lucrari de investitii:
• Clădire Centru Intermodal,
• Parcare supraterană:,
• Zone carosabile autobuze,
• Peroane,
• Scări rulante,
• Amenajare spaţiu liber,
• Zonă parcare autobuze,
• Staţie carburanţ,
• Staţie spălare,
• Staţie ITP şi instalaţii,
• Ateliere,
• Anexe, vestiare, magazii,
• Zonă circulaţie autobuze,
• Sistemul IT şi infrastructură

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Obiectiv strategic 1: Creşterea competitivităţii economice prin crearea şi dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi
Obiectiv strategic 3 : Îmbunătăţirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui standard de
promovarii industriilor noi, creative
viaţă sporit al populaţiei
Obiectiv specific 3.1: Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de educaţie, sănătate şi sociale în scopul asigurării accesului populaţiei la unităţi modernizate şi dotate conform
standardelor UE

8

Reabilitare si amenajare cladiri
avind destinatia de locuinte sociale

19.000.000,00

Total obiectiv specific 3.1

19.000.000,00

POR - Axa 1 ®
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Municipiul Iasi

februarie
2012

decembrie
2012 –
decembrie
2013

In pregatire

Reabilitarea unor cladiri existente cu
destinatia de locuinte sociale (Camin Decebal,
25 proprietati individualizate etc.)

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Obiectiv strategic 1: Creşterea competitivităţii economice prin crearea şi dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi
Obiectiv
specific
3.2: Crearea
şi dezvoltarea de noi servicii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale existente, care să răspundă nevoilor în creştere a populaţiei concentrată
promovarii
industriilor
noi, creative
în polul de creştere

9

Sistem de informare pentru cetăţeni
– panouri informative
Total obiectiv specific 3.2

Total obiectiv strategic 3

8.900.000,00

POR - Axa 1 ®

8.900.000,00

27.900.000,00
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Municipiul Iaşi

iunie 2012

decembrie
2012 –
decembrie
2013

In pregatire

Crearea unui sistem de tabele informative
interactive pentru cetateni

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

10

11

In pregatire

Restaurare cladire de patrimoniu,
transformarea acesteia in Muzeul Municipal,
refacerea cailor de acces si construirea
utilitatilor anexe, inclusiv cu scopul de a reda
circuitului turistic aceasta zona centrala a
Polului de Crestere Iasi

In pregatire

Finalizarea Ansamblului Manastirii Golia
(e.g. restaurarea picturilor, construirea
utilitatilor anexe), monument istoric de mare
importanta si obiect de importanta turistica
nationala

In pregatire

Reabilitare strada Lapusneanu - zona
pietonala, modernizare parcare, reabilitare
pietonal Piata Unirii - Blv Independentei

In pregatire

Restaurare, consolidare, protejare monument
istoric Baia Turceasca si includerea in
circuitul turistic

In pregatire

Scoala "Costache Negri" (2.500.000), Scoala
"B.P.Hasdeu" - corp B (2.100.000), Scoala
Generala "Carol" (3.000.000), Scoala
Generala nr. 1 "Gheorghe Asachi"
(1.700.000), Scoala Carmen Silva (2.000.000)

Obiectiv strategic 1: Creşterea competitivităţii economice prin crearea şi dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi
Obiectiv strategic
4: Valorificarea
promovarii
industriilor
noi, creative patrimoniului cultural-istoric şi natural în vederea dezvoltării potenţialului turistic al polului de creştere
Obiectiv specific 4.1: Reabilitarea şi conservarea patrimoniului cultural – istoric în vederea creşterii gradului de atractivitate al acestuia

10

Consolidare şi restaurare imobil în
vederea înfiinţării Muzeului
Municipal Iaşi

11

Reabilitare Mănăstirea Golia etapa II

12

Regenerare urbană zona
Lăpuşneanu - Piaţa Unirii

13

Proiect conservare Baia Turcească

14

Refacerea şcolilor - monument şi
introducerea acestora in circuitul
turistic

13.300.000,00

Total obiectiv specific 4.1

59.952.853,28

martie 2012 –
decembrie
decembrie
2011
2013

POR Axa 1

Municipiul Iaşi

15.652.853,28

POR Axa 1

Judetul IasiConsiliul Judetean
Iasi si Municipiul
Iasi

16.000.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

9.500.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

martie
2012

Municipiul Iaşi

martie
2012

5.500.000,00

POR Axa 1®
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iunie 2011

martie
2012

decembrie
2011 –
decembrie
2013
decembrie
2012 –
decembrie
2013
decembrie
2012 –
decembrie
2013
decembrie
2012 –
decembrie
2013

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Obiectivspecific
strategic
Creşterea competitivităţii economice
prin crearea
şi dezvoltarea
unor structuri
de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi
Obiectiv
4.2:1:Crearea/dezvoltarea/valorificarea
potenţialului
turistic
natural al polului
de creştere
promovarii industriilor noi, creative

15

Amenajarea Plajei din zona
Nicolina

Total obiectiv specific 4.2

Total obiectiv strategic 4

11.500.000,00

POR Axa 1®

11.500.000,00

71.452.853,28
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Municipiul Iaşi

decembrie martie 2012–
2011
martie 2013

In pregatire

Modernizare spatiu pentru structura de
agrement (plaja, dusuri etc.) din zona
Nicolina, beneficiara a unei resurse naturale
(sulf) cu proprietati medicale benefice

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

10

Obiectiv strategic 1: Creşterea competitivităţii economice prin crearea şi dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi
Obiectiv
strategic
5: Asigurarea
promovarii
industriilor
noi, creativeprotecţiei şi calităţii mediului în vederea creşterii standardului de viaţă al locuitorilor şi sporirea atractivităţii investiţionale
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Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

11

Nr.
Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. proiect
individual

Titlu proiect individual
din cadrul proiectului
integrat (după caz)

Buget estimativ (lei)

Surse de finanţare
preconizate 1

1

2

3

4

5

6

Anul
Aplicant (si parteneri dc
Perioada estimata
depunerii şi
exista)
de implementare
luna 2
7

8

9

Stadiul actual

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

10

11

In pregatire

Suprafaţa terenului prezintă pante cuprinse
între 8 si 35% şi este extrem de frământată,
liniile de ruptură şi refulările fiind prezentate
pe toată lungimea versantului;liniile de
ruptură sunt puternic de conturate, unde se
observă maluri verticale ,apariţii de izvoare şi
băltiri la baza suprafeţei desprinse

In pregatire

Reabilitare parc, paviment, fantani arteziene,
iluminat public, mobilier urban

In pregatire

Modernizarea a 11 ha de spatiu verde
(vegetatie, mobilier urban, alei in interiorul
parcului etc.)

In pregatire

Parcul Copou (4.500.000), Parc Tatarasi
(2.250.000), Parcul Dendrologic Ghica Voda
(1.250.000), Parcul Independentei
(1.350.000), Parc str. Libertatii (900.000):
vegetatie, mobilier urban, alei interioare

Obiectivspecific
strategic
Creştereariscurilor
competitivităţii
economice
prin crearea
şi dezvoltarea
unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi
Obiectiv
5.3:1:Prevenirea
naturale
şi îmbunătăţirea
calităţii
solului şi aerului
promovarii industriilor noi, creative

16

Consolidare versant Copou - Est
inclusiv Zona Ticau

17

94.000.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

iunie 2012

Modernizarea si reabilitarea
parcului public al Teatrului
National Vasile Alecsandri

4.800.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

decembrie
2011

18

Reabilitare si modernizare Parc
C.A. Rosetti

8.000.000,00

POR Axa 1®

Municipiul Iaşi

martie
2012

19

Reabilitare si modernizare Gradini
publice si parcuri

Total obiectiv specific 5.3

1

10.125.000,00

POR Axa 1®

116.925.000,00

În cazul în care proiectul se află ca rezervă, se va mentiona: (r)
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Municipiul Iaşi

iunie 2012

2013–2016

martie 2012 –
decembrie
2013
decembrie
2012 –
decembrie
2013
decembrie
2012 –
decembrie
2013

