ANEXA
la Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei C din HCJ 98/29.04.2015
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socială și Economică a Județului Iași
pentru perioada 2014-2020 – Plan de acțiuni
OBIECTIV
1:
ACCESIBILITĂȚII

ÎMBUNĂTĂȚIREA

INFRASTRUCTURII,

CONECTIVITĂȚII,

1.3.2.3. Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria
Iasi
Scop şi obiective specifice
Scopul proiectului: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
Obiectiv specific: creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
”Sf. Maria” Iași
Justificare (probleme abordate)
Necesitatea implementării Directivei 2010/31/EU la nivel naţional privind economisirea de energie şi
a acţiunilor destinate clădirilor publice, precum și beneficiile eficientizării costurilor administrative cu
energia pentru clădirile publice aflate în subordinea Consiliului Județean Iași.
Activităţi principale


îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv
măsuri de consolidare a clădirii;
 introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea,
distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor
de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv
sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și
racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței
energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea,
întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui
tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi
reglementărilor tehnice;
 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de
demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade
etc.).
Rezultate aşteptate
 Reducerea pierderilor de energie electrică şi termică din reţea.
 Funcţionarea sistemului de producere şi distribuţie a energiei termice şi electrice la parametri
proiectaţi.
 Scăderea gazelor cu efect de seră
 Scăderea consumului anual de energie primară al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
”Sf. Maria” Iași
85.000.000 lei
Buget estimat
2014 - 2020
Calendar estimativ
Surse de finanţare potenţiale
 Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR)
 Surse proprii
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 Bugetul de stat
Parteneri potenţiali
 Consiliul Judeţean Iaşi
 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
OBIECTIV 2: CONSOLIDAREA ECONOMIEI JUDEȚULUI
2.1.1.4 Start up Yourself
Scop și obiective specifice
Incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii a 48 de
intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană în Regiunea Nord- Est de către persoane fizice
(someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere în scopul crearii
de noi locuri de munca) și crearea a min. 96 de locuri de muncă.
Scopul proiectului este de a sprijini aprox. 400 de persoane fizice din Regiunea Nord-Est sa isi
deschida o afacere prin acordarea atat de sprijin financiar, cat si de formare profesionala in domeniul
antreprenoriatului, activitati de mentorat si stagii de practica. In vederea asigurarii implementarii
planurilor de afaceri si transformarii acestora in afaceri de succes care sa contribuie la dezvoltarea
comunitatilor locale sunt necesare activitati de consultanta, mentorat, networking si intilniri cu alti
antreprenori.
Justificare (probleme abordate)
Conform Barometrul antreprenoriatului românesc 2016, printre dificultațile inițierii si derularii unei
afaceri în România se numara accesul la finanțare și formarea antreprenoriala. Printre cele mai
importante obstacole pentru antreprenorii din România sunt: problemele cadrului fiscal si legislativ,
birocrația, instabilitatea legislativa si atitudinea instituțiilor statului fața de contribuabili. Neclaritațile
legislative, lipsa de informații, legislația stufoasa, fiscalitatea excesiva – sunt doar câteva aspecte
semnalate de antreprenori corelate cu sistemul de reglementare si fiscalizare.
În acest sens, este necesara organizarea si derularea unei activitați de informare cu privire la
programul de formare antreprenoriala,precum si cu privire la metodologia de selecție a grupului ținta
si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului,contribuind astfel la
diminuarea problemelor cu care se confrunta persoanele interesate de inițierea si derularea unei
afaceri.
Activități principale

Informarea și conștientizarea grupului țintă vizat privind oportunitățile oferite prin proiect și
încurajarea antreprenoriatului în fiecare județ din Regiunea Nord-Est, a programului de formare
antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a
planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

Derularea programului de formare profesională- Competențe antreprenoriale, certificate
ANC pentru 400 persoane din GT și obținerea a 400 planuri de afaceri elaborate de persoanele
certificate ANC

Selectarea a 48 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (cel puțin două
planuri de afaceri din fiecare județ al regiunii N-E); efectuarea a 48 stagii de practică persoane lor
din GT, al căror planuri de afaceri au fost selectate de juriu, în vederea finanțării

Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării
procesului de selecție a planurilor de afaceri

Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Monitorizarea activitatilor intreprinderilor nou infiintate
Rezultate așteptate
- 1 campanie de informare și conștientizare pentru promovarea antreprenoriatului;
- min. 400 de persoane participante la un curs de formare antreprenoriala și certificate;
- selecția a 48 de planuri de afaceri și finanțarea lor prin inființarea de noi firme în cadrul cărora vor fi
angajate 96 de persoane;
- oferirea de servicii de consiliere/consultanță/mentorat în antreprenoriat;
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- monitorizarea activităților întreprinderilor înființate;
- o analiza a sectorului antreprenorial la nilvelul Regiunii NE realizata.
Buget estimat 11,837,977.64 lei
Calendar estimativ 2017-2019
Sursa de finanțare POCU 2014-2020
Promotor: EURONEST






2.1.1.5. Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer de Inovații și
Tehnologii Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est
Scop și obiective specifice
Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 36 de
întreprinderi cu profil non-agricol în zona de urbană din Regiunea de Nord-Est. Proiectul va contribui
la realizarea obiectivelor printr-o serie de măsuri integrate de formare a competențelor
antreprenoriale, sprijin în elaborarea planurilor de afaceri, concurs de planuri de afacere, stagii de
practică, consultanță și mentorat pentru îmbunătățirea planurilor de afacere, organizarea de
evenimente de susținere a antreprenoriatului, organizarea de cursuri de inițiere în contabilitate,
decontarea sumelor aferente planurilor de afacere, monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor
finanțate.
Justificare (probleme abordate)
Implementarea prezentului proiect este necesară întrucât contribuie înființarea a 36 de întreprinderi cu
profil nonagricol în zona urbană din regiunea de Nord-Est. Nevoia de formare antreprenorială este
subliniată de 86% dintre respondenții unui studiu, aceștia considerând că educația oferită în școală nu
încurajează spiritul antreprenorial în România. Educația precară a antreprenorilor este indicată chiar
de oamenii de afaceri ca al treilea obstacol în dezvoltarea antreprenorială. Aceștia subliniază lipsa
mentorilor și a unei educații relevante în domeniul financiar, de management, marketing și vânzări. În
cazul nesoluționării nevoii de formare antreprenorială, persoanele interesate de inițierea unei afaceri
nu vor fi formați în acest sens, existând riscul eșecului intenției acestora. Soluția propusă prin
intermediul prezentului proiect este oferirea unui program de formare antreprenorială acreditat ANC
pentru 300 de persoane, membri ai grupului țintă. În același timp, conform datelor furnizate de
Institutul Național de Statistică, la nivel național, Regiunea Nord-Est avea în anul 2014 cel mai mic
număr de IMM-uri la 1000 de locuitori, doar 16,3%, numărul total al IMM-urilor fiind de 53,290,
microîntreprinderile reprezentând 88,3% din total IMM-uri. Nesoluționarea nevoii de finanțare va
contribui la aprofundarea discrepanțelor legate de dezvoltarea zonală a României.
Activități principale
- Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului
- Selectarea a 300 de persoane pentru participarea la cursurile organizate în cadrul programului de
formare antreprenorială
- Selectarea a 36 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
- Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat și sprijinirea implementării
planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
- Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
Rezultate așteptate
6 caravane de informare privind antreprenoriatul;
300 de persoane participante la cursul de competențe antreprenoriale certificate;
36 de firme nou-înființate și 36 de persoane asistate și consiliate pe aspecte de antreprenoriat;
36 de rapoarte de misiune.
Buget estimat 8,916,976.37 lei
Calendar estimativ 2017-2019
Sursa de finanțare POCU 2014-2020
Promotor: EURONEST
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2.1.1.6 CONNECT DIASPORA – Crearea de Oportunități prin Noțiuni de E-learning și de
Competențe Transversale pentru DIASPORA
Scop şi obiective specifice
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe
cont propriu prin susținerea înființării a 24 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din
Regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia de către persoane aflate în Diaspora. Proiectul va contribui la
realizarea obiectivelor programului și al apelului printr-o serie de măsuri integrate de formare a
competențelor antreprenoriale, concurs de planuri de afacere, consiliere/ consultanță/ mentorat pentru
îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale, organizarea
de evenimente de susținere a antreprenoriatului, decontarea sumelor aferente planurilor de afacere,
monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.
Formarea competențelor antreprenoriale pentru 200 de persoane din grupul țintă prin
furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de
afaceri la nivelul Regiunilor de Nord-Est și Sud-Muntenia;
2.
Facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționarii afacerilor înființate de către
membrii grupului țintă prin acordarea a 24 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de
afaceri din Regiunile de Nord-Est și Sud-Muntenia;
3.
Elaborarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunilor de
Nord-Est și Sud-Muntenia;
4.
Consolidarea mediului antreprenorial în Regiunile de Nord-Est și Sud-Muntenia prin oferirea
de asistență de specialitate/ consiliere/ mentorat pentru îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor
dobândite în cadrul formării antreprenoriale pentru 24 de beneficiari ai ajutorului de minimis;
5.
Dezvoltarea gradului de informare a 24 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind temele
orizontale și temele secundare ale programului;
6.
Garantarea sustenabilității în ultima etapă a proiectului prin monitorizarea afacerilor finanțate,
dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora (pentru minim 12 luni de la finalizarea
proiectului) și integrarea rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și
strategiile solicitantului, partenerilor și/ sau autorităților publice locale.
Justificare (probleme abordate)
Implementarea prezentului proiect contribuie la indeplinirea obiectivului specific 3.7, proiectul
sprijinind infiintarea a 24 de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunile de
dezvoltare NE si S-Muntenia. Principalele probleme pe care le adreseaza prezentul proiect fac referire
la o serie de efecte negative ale migratiei asupra mediului economic si social românesc: diminuarea
semnificativa a ofertei nationale de forta de munca, cantitativ si calitativ, aparitia la nivel national a
unor segmente deficitare de calificare a fortei de munca, ajustarea posibilitatilor de reducere a
decalajelor in ce priveste competitivitatea produselor românești pe pietele externe, accentuarea severa
a procesului de imbatranire demografica cu pachetul de probleme sociale pe aceasta o presupune.
Alegerea ariei de implementare a proiectului se fundamenteaza pe datele furnizate de catre INS
privind indicatorul “Emigranti temporari pe sexe, grupe de varsta, medii de rezidenta, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare si judete” potrivit caruia Regiunea Nord Est inregistreaza cel mai mare fenomen
de emigrare temporara in anul 2015, numarul de persoane emigrante fiind 30233 (20.05% din total).
Prezentul proiect contribuie intocmai la solutionarea acestei probleme stringente ale regiunilor vizate
prin reintoarcerea acestora pe piata muncii si are o serie efecte benefice precum: contribuie la
cresterea performantelor economice, stimuleaza competitivitatea economica a regiunilor vizate de
catre proiect, dezvolta cunostinte si aptitudini profesionale prin procedee informatice actuale (ELearning), promoveaza relatii de munca moderne prin utilizarea unor platforme precum cea de Elearning; E-monitorizare, contribuie la dezvoltarea unei culturi antreprenoriale.
Activităţi principale
Activități specifice etapei I – Formare antreprenorială
Activitatea I.1. Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului
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Activitatea I.2. Selectarea grupului țintă pentru participarea la cursurile organizate în cadrul
programului de formare antreprenorială
Activitatea I.3. Derularea programului de formare antreprenorială
Activitatea I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
Activitatea I.5. Elaborarea unei analize a mediului antreprenorial regional
Activități specifice etapei II - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
Activitatea II.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat
Activitatea II.2. Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor de start-up
Activitatea II.3. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
Activitatea II.4. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului
Activitatea II.5. Organizarea de evenimente privind temele secundare ale programului
Activitatea II.6. Organizarea de evenimente privind temele orizontale ale programului
Activități specifice etapei III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor
finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.
Activitatea III.1. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de
sustenabilitate
Activitatea III.2. Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate
Activitatea III.3. Campanie de informare privind integrarea rezultatelor proiectului prin crearea de
parteneriate locale
Rezultate aşteptate
- 1 echipa de implementare proiectului informata si pregatita;
- 18 întâlniri ale echipei de proiect;
- 18 minute ale întâlnirilor echipei de proiect;
- 18 liste de prezența ale întâlnirilor echipei de proiect;
- 2 conferențe de presa (una de închidere si una de deschidere) realizate;
- 1 website al proiectului;
- 2 bannere ale proiectului;
- 40 de brosuri;
- 40 de pixuri;
- 40 de mape.
- 1 campanie de informare online;
- 1 metodologie selecție grup ținta;
- 200 formulare de apartenența la grupul ținta;
- 1 platforma e-learning;
- 1 metodologie de curs pentru programul de formare antreprenoriala;
- 200 de persoane participante la programul de competențe antreprenoriale;
- 200 de planuri de afacere elaborate;
- 1 metodologie de selecție a planurilor de afacere;
- 1 lista a planurilor de afacere câstigatoare;
- 1 eveniment inițial pentru beneficiarii de start-up-uri;
- 1 analiza a mediului antreprenorial la nivelul regiunilor vizate de proiect;
- 1 campanie de informare si promovare privind analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunilor
vizate de catre proiect.
- 24 de persoane selectate în vederea implementarii planurilor de afaceri participante la programul de
consiliere/ consultanța/ mentorat;
- 6 workshop-uri pentru completarea cunostințelor si abilitaților dobândite în cadrul programului de
formare antreprenoriala;
- 24 de preacorduri si 24 de acorduri de finanțare semnate;
- 24 de firme nou-înființate;
- 24 de rapoarte de misiune realizate în perioada de implementare afacerilor finanțate;
- 9 workshop-uri privind temele secundare ale programului;
- 9 workshop-uri privind temele orizontale ale programului;
- 1 sesiune de informare „Antreprenorul verde” pentru cei 24 de beneficiari de start-up-uri.
- 24 de rapoarte de misiune în perioada de sustenabilitate a afacerilor finanțate;
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- mecanisme de susținere si promovare a întreprinderilor înființate dezvoltate;
- experiența acumulata în cadrul proiectului integrata în strategiile locale de la nivelul fiecarui județ
din aria de implementare a proiectului.
Buget estimat: 7030889.62 lei
Calendar estimativ: 2017 - 2020
Surse de finanţare potenţiale
Programul Operațional Capital Uman, Componentă 1 - Apel : POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Parteneri potenţiali
Solicitant: EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL
Partner 1: ASOCIATIA "EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU"
2.1.1.7. Planificare Responsabilă și Optimă a Managementului Organizațional prin Tehnici de
E-learning în Diaspora (P.R.O.M.O.T.E. DIASPORA)
Scop şi obiective specifice:
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Stimularea antreprenoriatului și a ocupării pe
cont propriu prin susținerea înființării a 24 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona de urbană din
Regiunile Nord-Est și Sud-Est de către persoane aflate în Diaspora. Proiectul își aduce aportul la
atingerea obiectivelor programului și al apelului printr-o serie de măsuri integrate de formare a
competențelor antreprenoriale, concurs de planuri de afacere, consiliere/ consultanță/ mentorat pentru
îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale, organizarea
de evenimente de susținere a antreprenoriatului, decontarea sumelor aferente planurilor de afacere,
monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Formarea competențelor antreprenoriale pentru 200 de persoane din grupul țintă prin
furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare
de afaceri la nivelul Regiunilor de Nord-Est și Sud-Est;
2. Facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționarii afacerilor înființate de către
membrii grupului țintă prin acordarea a 24 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune
planuri de afaceri din Regiunile de Nord-Est și Sud-Est;
3. Elaborarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunilor de
Nord-Est și Sud-Est;
4. Consolidarea mediului antreprenorial în Regiunile de Nord-Est și Sud-Est prin oferirea de
asistență de specialitate/ consiliere/ mentorat pentru îmbunătățirea cunoștințelor și
aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale pentru 24 de beneficiari ai ajutorului
de minimis;
5. Dezvoltarea gradului de informare a 24 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind temele
orizontale și temele secundare ale programului;
6. Garantarea sustenabilității în ultima etapă a proiectului prin monitorizarea afacerilor finanțate,
dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora (pentru minim 12 luni de la
finalizarea proiectului) și integrarea rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul
proiectului în politicile și strategiile solicitantului, partenerilor și/ sau autorităților publice
locale.
Justificare (probleme abordate)
Solutia propusa prin intermediul prezentului proiect este oferirea unui program de formare
antreprenoriala pt 200 de persoane. In cadrul proiectului cel putin 200 de persoane vor fi asistate in
elaborarea planurilor de afacere, sprijin specific fiind necesar pt elaborarea aspectelor ce tin de
elementele de piata si adaptarea acestora pt fiecare idee de afacere in parte.
Activităţi principale
Activități specifice etapei I – Formare antreprenorială
Activitatea I.1. Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului
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Activitatea I.2. Selectarea grupului țintă pentru participarea la cursurile organizate în cadrul
programului de formare antreprenorială
Activitatea I.3. Derularea programului de formare antreprenorială
Activitatea I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
Activitatea I.5. Elaborarea unei analize a mediului antreprenorial regional
Activități specifice etapei II - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
Activitatea II.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat
Activitatea II.2. Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor de start-up
Activitatea II.3. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
Activitatea II.4. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului
Activitatea II.5. Organizarea de evenimente privind temele secundare ale programului
Activitatea II.6. Organizarea de evenimente privind temele orizontale ale programului
Activități specifice etapei III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor
finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.
Activitatea III.1. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de
sustenabilitate
Activitatea III.2. Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate
Activitatea III.3. Campanie de informare privind integrarea rezultatelor proiectului prin crearea de
parteneriate locale
Rezultate aşteptate
- 1 echipa de implementare proiectului informata si pregatita;
- 18 întâlniri ale echipei de proiect;
- 18 minute ale întâlnirilor echipei de proiect;
- 18 liste de prezența ale întâlnirilor echipei de proiect;
- 2 conferențe de presa (una de închidere si una de deschidere) realizate;
- 1 website al proiectului;
- 2 bannere ale proiectului;
- 40 de brosuri;
- 40 de pixuri;
- 40 de mape.
- 1 campanie de informare online;
- 1 metodologie selecție grup ținta;
- 200 formulare de apartenența la grupul ținta;
- 1 platforma e-learning;
- 1 metodologie de curs pentru programul de formare antreprenoriala;
- 200 de persoane participante la programul de competențe antreprenoriale;
- 200 de planuri de afacere elaborate;
- 1 metodologie de selecție a planurilor de afacere;
- 1 lista a planurilor de afacere câstigatoare;
- 1 eveniment inițial pentru beneficiarii de start-up-uri;
- 1 analiza a mediului antreprenorial la nivelul regiunilor vizate de proiect;
- 1 campanie de informare si promovare privind analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunilor
vizate de catre proiect.
- 24 de persoane selectate în vederea implementarii planurilor de afaceri participante la programul de
consiliere/ consultanța/ mentorat;
- 6 workshop-uri pentru completarea cunostințelor si abilitaților dobândite în cadrul programului de
formare antreprenoriala;
- 24 de preacorduri si 24 de acorduri de finanțare semnate;
- 24 de firme nou-înființate;
- 24 de rapoarte de misiune realizate în perioada de implementare afacerilor finanțate;
- 9 workshop-uri privind temele secundare ale programului;
- 9 workshop-uri privind temele orizontale ale programului;
- 1 sesiune de informare „Antreprenorul verde” pentru cei 24 de beneficiari de start-up-uri.
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- 24 de rapoarte de misiune în perioada de sustenabilitate a afacerilor finanțate;
- mecanisme de susținere si promovare a întreprinderilor înființate dezvoltate;
- experiența acumulata în cadrul proiectului integrata în strategiile locale de la nivelul fiecarui județ
din aria de implementare a proiectului.
Buget estimat: 7030889.62
Calendar estimativ: 2017 - 2020
Surse de finanţare potenţiale
Programul Operațional Capital Uman, Componentă 1 - Apel : POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Parteneri potenţiali
Solicitant: EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL
Partner 1: ASOCIATIA "EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU"
2.1.1.8. ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la
comunitațile de origine prin susținerea antreprenoriatului
Scop și obiective specifice
Încurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin susținerea înființarii a 30 de
întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbana din Regiunea Nord-Est de catre persoane aflate în
Diaspora. Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor programului printr-o serie de masuri
integrate de formare a competențelor antreprenoriale pentru 250 de persoane, concurs de planuri de
afacere, consiliere/consultanța/ mentorat pentru îmbunatațirea cunostințelor si aptitudinilor dobândite
în cadrul formarii antreprenoriale, organizarea de evenimente de susținere a antreprenoriatului,
decontarea sumelor aferente planurilor de afacere, monitorizarea funcționarii si dezvoltarii afacerilor
finanțate.
Justificare (probleme abordate)
Implementarea prezentului proiect este necesara intrucat contribuie la infiintarea a 30 de intreprinderi
cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea de NE. Principalele probleme la care se adreseaza
proiectul fac referire la o serie de efecte negative ale migratiei asupra mediului economic si social
romanesc: diminuarea semnificativa a ofertei nationale de forta de munca, cantitativ si calitativ,
aparitia la nivel national a unor segmente deficitare de calificare a fortei de munca, ajustarea
posibilitatilor de reducere a decalajelor in ceea ce priveste competitivitatea produselor romanesti pe
pietele externe, accentuarea severa a procesului de imbatranire demografica cu pachetul de probleme
sociale pe aceasta o presupune. Proiectul contribuie la cresterea performantelor economice, stimuleaza
competitivitatea economica a regiunii, dezvoltarii cunostintelor si aptitudinilor profesionale prin
procedee informatice actuale (ELearning), promoveaza relatii de munca moderne prin utilizarea unor
platforme precum cea de E-learning; E-monitorizare, contribuie la dezvoltarea unei culturi
antreprenoriale. Nevoia de formare antreprenoriala este subliniata de 86% dintre respondentii unui
studiu, acestia considerand ca educatia oferita in scoala nu incurajeaza spiritul antreprenorial in
Romania – antreprenorii de start-up considera intr-o masura covarsitoare ca scoala romaneasca nu ii
pregateste pe tineri pt a deveni antreprenori.
Activități principale
1. Derularea programului de formare antreprenoriala pentru cel putin 250 de persoane;
2. Derularea unui concurs de „planuri de afaceri” și selectarea spre finanțare a 30 de noi firme;
3. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanþa/ mentorat pentru noii antreprenori;
4. Monitorizarea funcționarii si dezvoltarii afacerilor finanțate;
Rezultate așteptate
- crearea unei platforme e-learning;
- 250 de persoane participante la programul de competențe antreprenoriale; 250 de planuri de afacere
elaborate;
- 30 de firme nou-înființate; 30 de persoane selectate în vederea implementarii planurilor de afaceri
participante la programul de consiliere/ consultanța/mentorat;
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- 6 workshop-uri pentru completarea cunostințelor si abilitaților dobândite în cadrul programului de
formare antreprenoriala.
Buget estimat 8,460,180.01 lei
Calendar estimativ 2017-2019
Sursa de finanțare POCU 2014-2020
Promotor: EURONEST
2.1.1.9. CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC INNOTECH MOLDOVA
Scop şi obiective specifice
 crearea unei infrastructuri și a unei platforme dedicate IoT la nivel regional;
 achiziționarea și configurarea unui data center de mare capacitate care să permită
interconectarea serviciilor publice și a celor private;
 realizarea a minimum 5 module pentru cazuri pilot în domenii cu impact economic și social
(agricultură, textile-confecții, construcții, cadastru și situații de urgență).
Justificare (probleme abordate)
Sectorul TIC este identificat în Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2020 ca fiind una
dintre cele patru priorități verticale pentru Regiunea Nord-Est. De altfel, conform datelor publicate de
INS, date confirmate și de ANIS, în ultimii doi ani, sectorul IT a avut a doua cea mai mare contribuție
la PIB-ul României, depășind agricultura, situație reflectată inclusiv la nivelul județului Iași. Un
studiu realizat în 2015 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST arată că
necesarul de forță de muncă specializată în domeniul IT în Regiunea Nord-Est va ajunge la 33.000 în
2030.
Centrul de Transfer Tehnologic s-ar constitui într-un răspuns la această dinamică a industriei,
coagulând demersurile inovatoare ale comunității ieșene/regionale și asigurând transferul
tehnologiilor și produselor către o economie inteligentă și sustenabilă. În subsidiar, acesta va asigura
inclusiv interconectarea și digitalizarea serviciilor publice (transport, electricitate, apă, canalizare,
deșeuri, sănătate, situații de urgență etc).
Activităţi principale
Adaptarea, cu o investiție minimă din fonduri nerambursabile, a Centrului Expozițional Moldova întrun Centru Regional de Transfer Tehnologic specializat pe unul dintre domeniile de vârf ale celei mai
dinamice industrii ale momentului și ale viitorului – IT – Internet of Things.
 crearea unei infrastructuri și a unei platforme dedicate IoT la nivel regional;
 achiziționarea și configurarea unui data center de mare capacitate care să permită
interconectarea serviciilor publice și a celor private;
 realizarea a minimum 5 module pentru cazuri pilot în domenii cu impact economic și social
(agricultură, textile-confecții, construcții, cadastru și situații de urgență).
Rezultate aşteptate
Centrul Expozițional Moldova va fi reconfigurat și dotat pentru a asigura următoarele servicii
specifice unei entități de transfer tehnologic:
 centru de comandă pentru data center-ul care va găzdui platforma de IoT;
 spații de tip Open Labs pentru promovarea ofertei de servicii a laboratoarelor și deschiderea
acestora către companii;
 spații de tip Living labs și Fab Labs pentru prototipare și demonstrații, inclusiv laborator
pentru 3D printing cu module distincte pentru domeniile menționate mai sus (agricultură,
textile-confecții, construcții), furnizate sub forma unui One-stop Total Service Shop;
 spații pentru minimum 20 de spin-off-uri/start-up-uri;
 birou pentru gestionarea drepturilor de brevetare intelectuală;
 birou de coaching/mentoring, servicii de analiză a pieței și audit tehnic/tehnologic, veghe și
prognoză tehnologică, realizarea de baze de date specializate, atragerea de investitori,
facilitarea contactului cu business angels și fonduri de investiții private;
 zonă de administrare;
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zonă EXPO pentru târguri, expoziții, demonstrații, sesiuni de vânzări, licitații pentru brevete
& IP etc.
Buget estimat: 3 milioane Euro
Calendar estimativ: 2017-2020
Surse de finanţare potenţiale: POR 2014-2020, Axa Prioritară 1 — Promovarea transferului
tehnologic - Obiectivul Specific 1.1 entitati de transfer tehnologic
Parteneri potenţiali: Consiliul Județean Iași, Consiliul Local al Municipiului Iași și Clusterul
Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB
2.1.1.10. CENTRUL REGIONAL DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN AGRICULTURA ȘI
ZOOTEHNIE
Scop şi obiective specifice
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unui Centru de Transfer Tehnologic în
Agricultură și Zootehnie, infrastructura de afaceri care va susține implementarea unui pachet de
servicii și a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând
creșterea competențelor furnizorilor regionali din domeniul agricol și zootehnic și, implicit, creșterea
performanței sectorului respectiv la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării
durabile a polului urban de creștere Iași prin creșterea atractivității zonei pentru investiții.
Obiective specifice
1. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele agricol și zootehnic, precum și a întregului mediu de afaceri
în ceea ce privește sustenabilitatea afacerilor, produselor/serviciilor și proceselor, prin valorificarea
informațiilor din mediul academic, oferind consultanță și asistență tehnică;
2. Identificarea și facilitarea proiectelor de afaceri bazate pe rezultate ale cercetării și dezvoltării
tehnologice, precum și a parteneriatelor între mediul de afaceri șsi mediul CDI (cercetare - dezvoltare
- inovare);
3. Asigurarea unei instruiri calificate în domeniul inovării și dezvoltării tehnologice în sectoarele CIT.
Obiective pe termen lung
 Stimularea inițiativelor de inovare și dezvoltare tehnologica în sectoarele agricol și zootehnic,
precum și la nivelul sustenabilității afacerilor, prin diseminarea rezultatelor activității de
cercetare-dezvoltare din mediul academic.
 Creșterea numărului de întreprinderi care utilizeazăa tehnologii noi de producție, tehnologii
curate, metode inovative de proces și management, care oferă produse și servicii sustenabile;
 Orientarea temelor de cercetare și dezvoltare tehnologică abordate de mediul academic către
nevoile concrete ale mediului de afaceri și rezolvarea unor probleme prioritare ale Regiunii de
Dezvoltare Nord-Est;
 Stimularea cooperării între mediul de afaceri și academic, prin facilitarea dezvoltării de
proiecte comune,
 creșterea gradului de informare și cunoaștere a problematicii celor două medii.
 Promovarea parteneriatelor care să stimuleze formarea noii generații în spiritul inovarii și
dezvoltării tehnologice - implicarea studenților pasionați în activitatile CIT.
Justificare (probleme abordate)
Structura Centrului Regional de Transfer Tehnologic în Agricultura și Zootehnie este gandita, astfel
incat să raspunda nevoilor de dezvoltare pe termen mediu și lung ale comunitatii/regiunii și să
genereze plus-valoare pentru cele doua autoritati publice și clusterului.
Pornind de la aceste premise, luand în considerare profilul economic, agrar și zootehnic al judetului
Iași și al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, precum și studiile și analizele care evidentiaza domeniile
sustenabile de specializare și lanturile valorice functionale și cu potential de dezvoltare regionala, cei
trei actori implicati și-au exprimat acordul de a configura infrastructura existents și de a-i integra
componente destinate transferului tehnologic.
Pentru realizarea proiectului, Consiliul Judetean Iași inițiază prin acest demers asigurarea resurselor
financiare necesare co-finanțării cheltuielilor de construire/configurare și dotare cu infrastructura
necesară, solicitând, în acest sens, participarea Consiliului Local al Comunei Lețcani prin punerea la
dispoziție a terenului în suprafață de 15 ha și Clusterului pentru agricultură și zootehnie asigurarea
transferului tehnologic. Deși nu derulează în mod direct activități specifice transferului de
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cunoștințe/tehnologic, cele trei entități au constatat initiațive care contribuie la susținerea mediului de
afaceri și la dezvoltarea zootehniei și agriculturii la nivelul județului Iași și a Regiunii de Dezvoltare
Nord Est.
Activităţi principale
Crearea și dezvoltarea unei infrastructuri de inovare și transfer tehnologic în agricultură și zootehnie,
respectiv construirea și dotarea cu echipamente, prin valorificarea infrastructurii existente și a unui
parteneriat consolidat în timp între membrii consorțiului propus, precum și achiziționarea de servicii
tehnologice specifice. Clusterul pentru agricultură și zootehnie va fi entitatea desemnată pentru a
asigura transferul tehnologic, acesta urmând să finalizeze procedurile de acreditare specifice, pe
parcursul derulării proiectului conform Hotărârii nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din
infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora.
Entitatea de transfer tehnologic va furniza atât servicii destinate sprijinirii companiilor în dobândirea
de noi cunoștințe și tehnologii, servicii de suport/consultanta pentru inovare, cât și servicii de
comercializare a cunoștințelor/tehnologiilor.
Domeniile de specializare inteligentă în care entitatea va furniza servicii de transfer tehnologic
Domeniul de specializare inteligentă pentru care Centrul de Transfer Tehnologic va furniza servicii
este sectorul agroalimentar și zootehnic. Domeniul este unul tradițional pentru judetul Iași și pentru
Regiunea Nord-Est și joacă un rol central în rezolvarea marilor probleme în societate.
Rezultate aşteptate
Pornind de la expertiza deja existentă la nivelul organizației și de la capacitatea acesteia de a gestiona
interesele industriei de profil, estimăm că, urmare a investiției realizate, activitatea centrului de
transfer tehnologic va putea genera, anual, următoarele rezultate cantitative:
• Număr de întreprinderi, inclusiv start-up-uri, care vor beneficia de activitățile lansate: 15;
• Număr de contracte/acorduri de cercetare/colaborare pentru cercetare/dezvoltare: 10;
• Număr de licențiere: 2;
• Număr de patente depuse: 2;
• Contracte de consiliere/consultanță: 10;
• Număr de evenimente pentru diseminarea informației — 10;
• Număr de evenimente de promovare și identificare de noi parteneri — 5;
• Număr de acțiuni de testare de noi tehnologii — 3;
• Număr de planuri de afaceri realizate — 5;
• Număr de utilizatori ai spațiilor pentru culturi intensive — 5;
• Număr utilizatori linie de sortare, procesare și ambalare — 10.,
Rezultate calitative:
Infrastructura creată și serviciile furnizate vor intensifica relațiile de colaborare dintre mediul
universitar și mediul de afaceri și vor contribui la creșterea spiritului antreprenorial al tinerilor din
Regiune. Un rezultat pe termen lung îl reprezintă și creșterea competitivității agriculturii și a
zootehniei, industrii tradiționale în regiune și cu un important aport la PIB-ul regiunii. În egală
măsură, se estimează că proiectul va contribui și la creșterea numărului de angajați calificați în
domeniul agricol și zootehnic.
Buget estimat: 3 milioane EURO
Calendar estimativ: 2017-2020
Surse de finanţare potenţiale: POR 2014-2020, Axa Prioritară 1 — Promovarea transferului
tehnologic - Obiectivul Specific 1.1 entități de transfer tehnologic
Parteneri potenţiali: Consiliul Județean Iași, Consiliul Local al Comunei Lețcani, Clusterul pentru
agricultură și zootehnie.
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OBIECTIV 3 – CREȘTEREA
ÎNCONJURĂTOR

CALITĂȚII

VIEȚII

ȘI

PROTECȚIA

MEDIULUI

3.1.1.13. Caravana libertății de exprimare în DIASPORA
Scop şi obiective specifice:
Obiectivul general al proiectului este acela de a respecta, proteja și garanta drepturile și interesele
comunității românești din afara granițelor țării, în special al jurnaliștilor de limbă română.
Obiectivele specifice sunt:
 Informarea oficialilor Uniunii Europene despre situațiile de încălcare a drepturilor de
informare și liberă exprimare a jurnaliștilor români din afara țării;
 Promovarea minorității românești;
 Îmbunătățirea imaginii românilor din afara țării;
 Promovarea importanței respectării drepturilor minorităților naționale;
 Încurajarea jurnalismului de limbă română;
 Crearea unei comunități solide a românilor de pretutindeni;
 Încurajarea ONG-urilor ce au ca scop promovarea drepturilor românilor și sprijinirea relațiilor
cu aceștia;
 Stoparea situațiilor de cenzură și suprimare a drepturilor de informare și de liberă exprimare;
 Promovarea limbii și a identității românești.
Justificare (probleme abordate)
Necesitatea unui astfel de proiect rezidă din faptul că tot mai mulți români aleg să părăsească granițele
țării. Astfel, în țările Uniunii Europene se creează comunități de etnici români, care nu sunt sprijiniți și
nu le sunt apărate drepturile la informare și liberă exprimare așa cum ar trebui. Acest proiect vine în
sprijinul românilor de peste hotare, dar și al jurnaliștilor de limbă română, cărora le sunt încălcate
drepturile în mod repetat, în special în țări precum Republica Moldova, Ucraina sau Serbia.
Activităţi principale:
‐ formarea unei caravane în care vor fi implicate 20 de persoane: șase jurnaliști din Republica
Moldova, cinci din Ucraina, cinci din Serbia și doi din România și în plus vor fi doi șoferi pentru
autocar, care împreună vor parcurge mai multe țări europene în drumul spre destinația finală:
Bruxelles. Acolo se va prezenta un Raport în Parlamentul European privind libertatea presei
românești în afara granițelor țării, în țări precum Republica Moldova, Serbia și Ucraina;
‐ opriri în capitale europene precum: București – Budapesta – Praga - Frankfurt – Bruxelles – Lyon
– Milano – Novi Sad, unde vor avea loc adunări și conferințe de presă la care vor participa în
special etnicii români;
‐ în întâlniri și cu organizațiile de presă din țările vizitate, în special cu cele aparținând jurnaliștilor
minoritari.
Rezultate aşteptate:
‐ sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora;
‐ consolidarea legăturilor dintre România și comunitățile românești de peste hotare;
‐ opinia publica va fi informată și va înțelege importanța respectării drepturilor fundamentale ale
omului, precum dreptul la liberă exprimare a minorităților naționale.
Buget estimat: 40.037,50 lei
Calendar estimativ: Iunie- August 2017
Surse de finanţare potenţiale: Guvernul Romaniei si surse proprii
Parteneri potenţiali: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Forumul Internațional al
Jurnaliștilor Români (FIJR) și TVR Cluj.
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3.1.1.14. Centrul european al culturii traditionale – zona Nord-Est
1. Sumarul acțiunii
1.1. Descriere succinta
Proiectul îsi propune conceperea și aplicarea unor forme specifice care sa conduca la dezvoltarea
culturii populare si a mestesugurilor traditionale în zona de granita dintre România, Republica
Moldova si Ucraina, facilitând transferul de cunostinte si tehnici specifice în domeniul
mestesugurilor/ tradițiilor populare prin cooperare transfrontaliera, sustinând si promovând, în acelasi
timp, micile afaceri în domeniul artelor traditionale.
Desi arta populara traditionala reprezinta motiv de mândrie nationala, mereu invocata în ocazii
deosebite, nu exista în aceasta regiune a tarii, implicit a nord-estul european, o institutie care sa puna
în valoare cu adevarat caracterul unic si frumusetea creatiilor artistice, o instituție care sa aiba
competențe și intenții pe termen lung în coordonarea unui program ce sa îmbine latura culturala cu
cea comerciala, în sensul corect al problematicii. Înfiintarea unui astfel de centru la Iasi și numai la
Iași, se justifica atât prin statutul de capitala culturala și istorica, precum și prin amplasarea strategica
la granita României cu Republica Moldova si Ucraina.
Proiectul ar contura, din acest punct de vedere, o reunificare culturala pe temeiul unor îndeletnici
arhaice care au avut rolul de a pastra continuitatea populației pe aceste teritorii situate într-un areal
comun.
1.2. Activitați vizate:
a) stabilirea unei baze de date specifice de la care sa pornim, pentru fiecare zona integrata proiectului,
propunându-ne sa ordonam aceste date pentru principalele meșteșuguri tradiționale: olarit, țesut,
cusut, sculptura în lemn, împletituri de nuiele, confecționarea de maști și costume populare,
încondeierea de oua, pictura naiva si cojocarit.
b) realizarea unui portal web care sa releve aceste rezultate;
c) organizarea de ateliere specifice având dublu rol: didactic dar și productiv în vederea
comercializarii;
d) diversificarea și rentabilizarea actualelor forme de publicitare și comercializare;
e) intrarea programatica pe piața europeana.
NOTA
Aceste activitati se pot derula doar într-un spatiu specific, acesta fiind cladirea Consiliului Judetean
Iasi situata în Soseaua Bucium, Nr. 80, unde îsi are sediul Centrul Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale Iasi.
Aici se va asigura logistica necesara instruirii de specialitate (cursanți organizați pe module/sesiuni),
se vor organiza programe de inițiere în afaceri specifice si se vor concepe programe/ strategii pe
termen lung de reprezentare a Iașului și a zonei pe care o coordoneaza în Europa și în lume.
2. Relevanta și motivatie
2.1
a) Tradițiile asigura o sudura temeinica în timp, eliminând barierele istorice. Meșteșugurile alese sunt
relevante pentru zonele integrate proiectului, existând forme deosebite de recunoaștere culturalistorica. Exemplul clasic este cel al ceramicii tip Cucuteni.
b) Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi, aflat sub egida
Consiliului Județean, si-a derulat și deruleaza activitați ce se constituie în puncte forte evidente: 32 de
ediții ale Târgului national de ceramica traditionala „Cucuteni-5000”, 46 de ediții ale Festivalului
folcloric „Datini și obiceiuri de iarna”, 23 de ediții ale Saloanelor Moldovei, 11 ediții de „Sarbatoarea
Marțișorului”.
c) Aspectele notabile sunt completate de faptul ca județul nostru a oferit țarii doua „tezaure umane
vii” creatori în ceramica, respectiv de maști populare.
d) La Iași exista forme complementare de cercetare/ valorizare în acest domeniu: Institutul de
Filologie Româna „Al. Philippide”, din cadrul Academiei Române, filiala Iasi, un Seminar de folclor
la Facultatea de Litere, specialiști care sunt acum integrați în diferite activitați specifice.
2.2. Ce probleme se rezolva
a) focalizarea tuturor activitaților de tradiție populara româneasca într-o forma instituționalizata de
calitate, capabila sa creeze o imagine pozitiva și rezultate materiale concludente;
b) asigurarea unor forme de instruire specifica, determinând astfel perpetuarea unor meșteșuguri ce se
pot altfel pierde, tinerii neavând cum sa le mai descopere;
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c) promovarea eficienta a acestor forme de cultura tradiționala în rândul tinerei generatii, tot mai
îndepartate (prin aport tehnologic și volum informațional uriaș) de vechile obiceiuri si meșteșuguri;
d) concertarea unor strategii publicitar-comerciale.
3. Care sunt actorii implicații, beneficiarii finali, grupurile ținta vizate
a)
1. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași;
2. Centrul National de Conservare si Promovare a Patrimoniului Imaterial din Chisinau – Republica
Moldova;
3. Sectia de Cultura a Primariei Municipiului Balti – Republica Moldova;
4. Sectiile de cultura din raioanele Republicii Moldova;
5. Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cernauți –
Ucraina;
6. Direcția pentru Cultura a Regiunii Vinița – Ucraina.
b)
1. tinerii din localitațile înca marcate puternic de tradiția obiceiurilor populare si a meșteșugurilor
stravechi;
2. meșterii activi care vor putea astfel sa-și amplifice activitatea de creație și de comercializare;
3. publicul larg, care va înțelege ca modernitatea nu poate exista fara suportul creației arhaice.
4. Rezultate vizate:
1. Re-configurarea, amenajarea, dotarea cladirii existente a Consiliului Judetean Iasi din Soseaua
Bucium, Nr. 80, în vederea transformarii ei în Centrul european al Culturii Traditionale – Zona NordEst, sub coordonarea Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi;
2. Concretizarea unei strategii pe termen lung de promovare a Centrului european al Culturii
Traditionale în țara și în Europa;
3. Program de initiere în domeniul culturii populare si a mestesugurilor traditionale;
4. Program de instruire în domeniul dezvoltarii micilor afaceri;
5. Elaborarea de programe de instruire în domeniul mestesugurilor si al afacerilor;
6. Organizarea de expozitii, festivaluri, târguri, concursuri s. a.;
7. Crearea de locuri de munca temporare sau pe perioada nedeterminata, în final;
8. Crearea sau colaborarea cu magazine specifice pentru comercializarea creațiilor, inclusiv cu
magazinele din „zone libere” gen aeroporturi;
9. Redactarea și editarea unor lucrari de specialitate aplicate, carți, albume, pliante, în scopul
dezvoltarii turismului și de promovare a imaginii județului Iași, a României, precum si a regiunilor din
Republica Moldova si Ucraina, crearea de filme documentare, CD-uri s. a.;
10. Conceperea unei Expoziții anuale la Strasbourg sau Bruxelles.
5. Buget estimat, determinat de:
a) Reamenajare/ modernizare spațiu;
b) Creare și dotare ateliere pe meșteșuguri distincte;
c) Salarii, pâna în momentul intrarii în rentabilitate.
700.000 euro
6. Calendar estimativ: 2014 – 2017
7. Surse de finantare potentiale:
• Consiliul Judetean Iasi;
• Fonduri Europene Structurale si de Investitii (FEDR, Europa Creativa 2014-2020).
Parteneri: Consiliul Județean Iași, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Iași
3.1.1.15. Dezvoltarea competențelor în turismul cultural și patrimoniului disonant
Scop şi obiective specifice
Propunerea de proiect depusă spre finanțare în cadrul programului ERASMUS+ are ca obiectiv
principal îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de promovare a patrimoniului cultural, iar
obiectivele specifice sunt:
- Schimbul de practici între organizațiile partenere și grupurile țintă în legătură cu instrumentele
tradiționale, dar și inovatoare, de valorificare a culturii
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Îmbunătățirea abilităților de comunicare digitală a persoanelor cu activitate în domeniul cultural
Crearea unei rețele multidisciplinare de profesioniști din domeniul culturii
Promovarea valorilor democratice comune de libertate și toleranță prin intermediul patrimoniului
cultural al Regimurilor Totalitare
Justificare (probleme abordate)
Majoritatea organizațiilor partenere în această propunere de proiect aparțin rutei culturale ATRIUM.
Ruta culturală ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes in Europe's Urban
Memory/Arhitectura Regimurilor Totalitare în Memoria Urbană Europeană) are ca bază patrimoniul
comun urban și arhitectural din Europa care este uneori considerat "neconfortabil" sau "disonant" și
are ca scop promovarea patrimoniului cultural moștenit de la aceste regimuri și dezvoltarea turismului
durabil. Partenerii proiectului au o provocare comună în dezvoltarea cu succes a Rutei Culturale.
Există o lipsă a abilităților operatorilor culturali în legătură cu valorificarea și
mediatizarea/promovarea patrimoniului cultural al regimurilor totalitare din regiunile partenere. Acest
lucru se datorează faptului că actorilor culturali le lipsesc instrumentele de valorificare culturală și
abilitățile care să îi ajute la mediatizarea valorii culturale a arhitecturii regimurilor totalitare. În același
timp, sunt puține oportunități pentru reflectarea și schimbul la nivel național și transnațional a
patrimoniului regimurilor totalitare din secolul al XX-lea.
Activităţi principale
- Întâlniri transnaționale (4)
- Activități comune de instruire pentru personal (2) la nivel transnațional
- Instruire la nivel local al altor actori culturali
- Crearea unei platforme/website cu materialele utilizate și a unei baze de date în domeniul culturii
Rezultate aşteptate
- Cunoștințe crescute privind instrumentele de valorificare culturală;
- Capacitate crescută de interpretare și mediatizare a valorii culturale a unor patrimonii europene
mai puțin cunoscute;
- Abilități îmbunătățite de valorificare culturală a actorilor culturali
- Abilități de comunicare digitală îmbunătățite pentru participanți
- Rețele transnaționale noi de actori culturali
- Schimb și transfer de practici și strategii implementate la nivel local
- Mai bună promovare a patrimoniului urban și arhitectural
- Valorile democratice în centrul procesului de valorificare dezvoltat de actorii culturali
Buget estimat 114875 Euro
Calendar estimativ 2017 - 2019
Surse de finanţare potenţiale ERASMUS+
Parteneri potenţiali
- Asociația ATRIUM, lider de proiect
- Municipalitatea Dimitrovgrad, Bulgaria
- Județul Iași
- Muzeul Palatului Cotroceni, București
- Nova Gorica, Slovenia
- Dobre Dobricevic, Ungaria
- Municipalitatea Tresigallo, Italia
3.1.1.16. Construire Sală de Concerte și spații anexe pentru Filarmonica „Moldova” Iași
Scop și obiective specifice:
Scopul proiectului reprezintă construirea unei clădiri noi pentru Filarmonica „Moldova” Iași, pe
terenul Consiliului Județean Iași, din strada Cuza Vodă nr. 29.
Obiectivele proiectului cuprind stabilirea condițiilor de funcționare pentru instituție, sprijinirea
activităților derulate de filarmonică și extinderea locațiilor pentru concerte de muzică clasică și în alte
orașe decât municipiul Iași.
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Funcționarea îndelungată a Filarmonicii de Stat Moldova, într-un sediu transformat în șantier și care
în plus este în litigiu, împiedică buna derulare a activității unei instituții de prestigiu din țară și
străinătate, care poate deveni un important element de atracție în regiune.
Activități principale:
1. Proiectarea și construirea sălii de concerte;
2. Sprijinirea colaborărilor internaționale și organizarea de concerte de acest tip în Iași;
3. Programarea unor concerte și în alte orașe din județ sau din regiune și asigurarea derulării lor
în bune condiții.
Rezultate așteptate:
1. Diversificarea evenimentelor și concertelor specifice filarmonicii;
2. Creșterea vizibilității și atragerea unui public interesat de această zonă;
3. Programarea unor tururi ale Filarmonicii de Stat Moldova în regiune.
Buget estimat: 7000000 EU.
Calendar estimativ: 2017 – 2020.
Surse de finanțare potențiale:
1. Fonduri europene;
2. Surse proprii;
3. Consiliul Județean Iași;
Parteneri potențiali:
1. Consiliul Județean Iași;
2. Filarmonica de Stat Moldova Iași;
3. Primăria Iași.
3.1.2.5. O sansa egala pentru toti. Educatie inclusiva in unitatile scolare
Scop și obiective specifice
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar,
primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale în
rândul a 1.180 de copii din comunități defavorizate din județele Iași, Bacău și Vaslui
Justificare (probleme abordate)
Conform analizei de nevoi realizata la nivelul acestor comunități, este necesară o abordare integrată a
ecosistemelor școlare care să vizeze atât îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale
oferite, cât și facilitarea accesului la educație și dezvoltarea capacității resurselor umane din școli. Pe
termen mediu, se estimează că se va îmbunătăți cu minimum 50% participarea la învățământul
preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii din mediul rural, va crește cu
minimum 50% rata de frecvență a cursurilor de către elevii din grupul-țintă, se va reduce cu minimum
50% numărul elevilor cu situația școlară neîncheiată și cu 10% numărul celor care nu au susținut
examenele din cadrul evaluării naționale, se va reduce abandonul școlar cu minimum 25% și se va
asigura accesul la educație de calitate pentru toată populația școlară din aceste comunități.
Sustenabilitatea pe termen mediu și lung este dată atât de implicarea unităților administrativ-teritoriale
pe raza cărora se află școlile vizate de proiect, cât și prin instrumentele propuse pentru diversificarea
serviciilor educaționale și dezvoltarea resurselor umane din școli
Activități principale
1. Recrutarea, selecția și inregistrarea grupului țintă pre-școlari și școlari și elaborarea de planuri
educaționale individualizate pentru copii și a unor scheme personalizate de sprijin pentru părinți/tutori
2. Servicii și programe educaționale de calitate destinate facilitării accesului la educație și prevenirii
și reducerii părăsirii timpurii a școlii
3. Servicii și programe educaționale complementare pentru prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a
școlii
4. Măsuri integrate de furnizare de sprijin financiar și material pre-școlarilor și școlarilor pentru
susținerea participării la activitățile educaționale
5. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite
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6. Îmbunătățirea capacității resurselor umane din școlile partenere/asociate prin participarea la
programe de dezvoltare profesională și competențe transversale
7. Dezvoltarea potențialului educațional și comunitar prin inovare socială
Rezultate așteptate
 261 cadre didactice/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competente/ certificat
prin participarea la programe de formare/ schimb de bune practici;
 1.180 copii din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de
educație (235 prescolari și 945 scolari) din Balteni, Lipova si Sipote;
 derularea a 1440 ore de cursuri educaționale extrascolare (limbi straine, calculator, altele);
 min. 500 copii participanti in tabere si aprox. 240 copii participanti in excursii; aprox. 1000 de
copii participanti la clubul de vara – 3 elevi instruiti pentru diseminarea informatiei si asigurarea
sustenabilitatii activitatii in cadrul comunitatii;
 1.180 copii beneficiari de educatie sanitara;
 Scoala Sipote - dotarea cu echipamente IT a 19 sali de clasa, dotare cu mobilier specific a 3 săli
de grădinița, achiziție microbuz;
 min. 20 intalniri periodice/an scolar in fiecare din cele 3 comunități intre personalul de sprijin si
auxiliar pus la dispozitie prin proiect (logoped, expert psihologia copilului, mediator scolar) si
elevi, cadre didactice si alti membri ai comunitatilor
Buget estimat: 6,453,150.00 lei
Calendar estimativ 2017-2019
Sursa de finanțare: POCU 2014-2020
Promotor: EURONEST
3.1.2.6 „PACT - Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare
din județele Botoșani și Suceava”
Scop și obiective specifice
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar,
primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale în
rândul a 2485 de copii din comunități defavorizate din județele Botoșani și Suceava și creşterea
calității actului educațional prin îmbunătățirea competenţelor profesionale și transversale ale unui
număr de 261 de cadre didactice din județele Botoșani, Suceava și Iași.
Justificare (probleme abordate)
Conform analizei de nevoi realizate la nivelul acestor comunități este necesară o abordare integrată a
ecosistemelor școlare care să vizeze atât îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale
oferite, cât și facilitarea accesului la educație și dezvoltarea capacității resurselor umane din școli. Pe
termen mediu, se estimează că se va îmbunătăți cu minimum 50% participarea la învățământul
preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, va crește cu minimum 50% rata
de frecvență a cursurilor de către elevii din grupul-țintă, se va reduce cu minimum 50% numărul
elevilor cu situația școlară neîncheiată și cu 10% numărul celor care nu au susținut examenele din
cadrul evaluării naționale, se va reduce abandonul școlar cu minimum 25% și se va asigura accesul la
educație de calitate pentru toată populația școlară din aceste comunități. Sustenabilitatea pe termen
mediu și lung este dată atât de implicarea unitățillor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află
școlile vizate de proiect, cât și prin instrumentele propuse pentru diversificarea serviciilor
educaționale și dezvoltarea resurselor umane din școli
Activități principale

Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite

Îmbunătățirea capacității resurselor umane din școlile partenere/asociate prin participarea la
programe de dezvoltare profesională și competențe transversale
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Dezvoltarea potențialului educațional și comunitar prin inovare socială
Rezultate așteptate
– 261 de cadre didactice selectate pentru participarea la cursuri de dezvoltare a competențelor
transversale și alte activități de creștere a capacității profesionale
Buget estimat 6,450,000.00 lei
Calendar estimativ 2017-2019
Sursa de finanțare POCU 2014-2020
Promotor: EURONEST
3.2.1.5 CREAREA UNUI CADRU PENTRU SPRIJIN RECIPROC ÎN DEZVOLTAREA
MULTILATERALĂ PE CELE DOUĂ MALURI ALE PRUTULUI
Scop şi obiective specifice:
Obiectivul general:
 Crearea unui parteneriat activ România - Republica Moldova în domeniile: cultură,
sănătate și protecție socială, educație și economie
Obiectivele specifice sunt:
 Creşterea colaborării în mediul instituţional din Republica Moldova pentru elaborarea şi
implementarea de proiecte comune;
 Consolidarea capacităţilor specialiştilor din domeniile: cultură, sănătate și protecție socială,
educație și economie din aria euroregiunii Siret-Prut-Nistru;
 Colaborarea la nivel transfrontalier România - Republica Moldova pentru identificarea
nevoilor și soluțiilor din domeniile: cultură, educație, sănătate și protecție socială și
economie;
 Facilitarea accesului la informațiile privind resursele și instrumentele din România și
Republica Moldova din domeniile: cultură, educație, sănătate și protecție socială și economie
Justificare (probleme abordate)
Afirmarea identității este efectul pe termen lung al unui proiect, apropierea durabilă față de valorile
românești și europene. Deoarece este în interesul administrațiilor publice și ONG-urilor locale să
contribuie la creșterea calității vieții în comunitățile pe care le reprezintă, crearea de parteneriate
transfrontaliere care ar contribui la aceasta este întâmpinată deschis, iar rezultatele acest tip de
colaborare este mai vizibilă și rezultatele ei – mai palpabile.
Activităţi principale:
Activitatea 1: Selectarea și invitarea specialiștilor în cele 4 domenii la seria de mese rotunde.
Activitatea 2: Realizarea inventarului de resurse/patrimoniu și instrumente din domeniile: cultură,
educație, sănătate și protecție socială și economie.
Activitatea 3: Organizarea seriilor de mese rotunde pe tema ”Cultura pe ambele maluri ale Prutului”;
”Sănătatea și protecția socială pe ambele maluri ale Prutului”; ”Educația pe ambele maluri ale
Prutului”; ”Economia pe ambele maluri ale Prutului”;
Activitatea 4 Publicarea bazelor de date și planurilor de acțiune pe pagina Asociației ”Euroregiunea
Siret-Prut-Nistru”
Rezultate aşteptate:
Rezultatele scontate: 116 specialiști participanți la mesele rotunde; 4 planuri de acțiune pe domeniile
cultură, sănătate și protecție socială, educație și economie; 1 bază de date cu inventarul de resurse și
instrumente din cele 4 domenii; 4 serii de mese rotunde; 4 vizite la instituții din unul din cele 4
domenii.
Buget estimat: 71.584,00 lei
Calendar estimativ: 2017 - 2018
Surse de finanţare potenţiale: Guvernul Romaniei si surse proprii
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Parteneri potenţiali: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Asociaţia Obştească „Business
Consulting Institute”, Chişinau, Republica Moldova.
3.2.2.1.1. Consolidare, reabilitare si refunctionalizare Pavilion Administrativ al Spitalului Clinic
de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași
Scop si obiective specifice
Scopul proiectului consta in amenajarea, reabilitarea si refunctionalizarea cladirii pentru a satisface
toate cerintele specificate in cadrul legislativ in vigoare. Obiectivele proiectului se refera la siguranta
in exploatare a cladirii din toate punctele de vedere : stabilitate, rezistenta mecanica, securitate la
incendiu, igiena, sanatate si mediu, economie de energie, izolare termica, protectie impotriva
zgomotului.
Justificare (probleme abordate)
Pavilionul Administrativ din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase « Sf.Parascheva » Iasi
este o constructie ce dateaza din perioada anilor 1920-1930.
În acest pavilion îşi desfăşoară activitatea administraţia spitalului la etajul I, iar la nivelele inferioare
se află depozite de alimente şi bucătăria spitalului.
- Clădirea are o durată de exploatare foarte mare şi a suferit trecerea a patru cutremure majore. Ca
urmare a acestora, s-au produs degradări ale principalelor elemente structurale (pereţi, parapeţi
ferestre şi buiandrugi), iar elementele din lemn ale şarpantei prezintă zone cu despicări şi sunt în
mare parte putrezite.
- Trotuarul perimetral este în mare parte fracturat, prezintă porţiuni cu dislocări, iar acest lucru
permite infiltrarea apelor pluviale la fundaţia clădirii, afectând stabilitatea acesteia;
- La interior, sunt necesare lucrări de reparaţii la pereţi, zugrăveli, vopsitorii, placaje;finisaje interioare
şi exterioare. Pardoselile existente sunt în mare parte dislocate, degradate.
- Instalaţiile electrice, termice şi sanitare ale clădirii sunt îmbătrânite, depăşite din punct de vedere
tehnic şi moral. Acestea necesită redimensionarea şi înlocuirea lor în totalitate.
1. Consolidarea structurii de rezistenţă a clădirii în conformitate cu concluziile şi recomandările
indicate de expertiza tehnică, respectiv, aplicarea de măsuri maximale de consolidare, care vor
conduce ca structura să poată fi încadrată în clasa de risc seismic RsIV. În acest fel clădirea va fi
asigurată din punct de vedere al siguranţei şi stabilităţii.
2. Refacerea în totalitate a şarpantei clădirii.
3.Recompartimentarea zonei de preparare a hranei, astfel încât să fie asigurate fluxurile normale de
circulaţie ale alimentelor şi preparare a hranei, în conformitate cu normele de igienă.
4.Lucrări de reparaţii la părţile de construcţie de tip nestructural, respectiv înlocuire tâmplării,
refacere finisaje interioare (zugrăveli, vopsitorii, placaje, pardoseli), refacere finisaje exterioare.
5. Refacerea trotuarelor perimetrale.
6. Redimensionarea pentru refacerea în totalitate a instalaţiilor electrice, sanitare şi termice ce
deservesc clădirea Pavilionului Administrativ
Activitati principale
1. Obtinere finantare
2. Achizitia lucrarilor
3. Derularea lucrarilor de executie pentru consolidare, reabilitare si refunctionalizare Pavilion
Administrativ
Rezultate asteptate
- Cresterea gradului de siguranta a cladirii;
- Conformarea cu cerintele actuale legislative cu privire la respectarea normelor de protectia muncii si
PSI.
- Reorganizarea spatiilor de lucru (birouri, bloc alimentar, vestiare) conform nevoilor si cerintelor
actuale.
Buget estimat 1.516.443, 00 LEI
Calendar estimativ : 2017 – 2020
Surse de finantare potentiale :
Bugetul de stat
Surse proprii
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Parteneri potentiali: Consiliul Judetean Iasi, Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf.Parascheva” Iasi
3.2.2.1.2. Construire Pavilion 8 (prin desfiintare cabina poarta, sera, beci, gard din caramida,
garaj si grajd- magazie) - Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” Iasi
Scop si obiective specifice
Construirea unui pavilion spitalicesc nou de boli infectioase, la nivelul unor standarde de calitate de
nivel european. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile pacienţilor Consolidarea
poziţiei instituţiei prin desfăşurare de servicii la un nivel de calitate care să satisfacă cerinţele şi
aşteptările pacienţilor şi aparţinătorilor.
Justificare (probleme abordate)
Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Sfânta Parascheva” Iasi - unitate sanitara de interes public - isi
desfasoară activitatea într-un imobil compus din constructii şi teren aferent, apartinand domeniului
public - Consiliului Judetean Iasi.
Cladirile în care spitalul isi desfasoara activitatea medicala sunt constructii ce datează din perioada
anilor 1930-1940, concepute dupa modelele de functional de spital specifice perioadei de început a
secolului XX. Aceste constructii, nu mai intrunesc conditiile impuse de normativele in vigoare si sunt
total insuficiente ca spatiu si structura functionala pentru nevoile actuale.
Alinierea la standardele europene si adaptarea la cerintele in continua crestere, impun dezvoltarea şi
modernizarea Spitalului.
Pentru îmbunatatirea conditiilor oferite pacientilor şi desfasurarea unei activitati medicale care sa
respecte normele şi standardele în vigoare, o parte dintre aceste constructii ar necesita consolidari şi
refunctionalizari si tot nu s-ar putea obtine o functionalitate conform standardelor. Acest tip de
interventii asupra cladirilor este mult mai costisitor decat construirea unui pavilion nou, pavilion care
sa ofere conditii de siguranta în exploatare, un grad de confort şi igiena corespunzatoare si sa
raspunda atat necesitatilor funcţionale actuale, cat şi normativelor în vigoare privind autorizarea
functionarii.
Avand în vedere importanta spitalului pentru întreg AREALUL DE NORD-EST al Romaniei - in
spital functioneaza CENTRUL REGIONAL HIV-SIDA IASI unde are loc evaluarea clinica şi imunovirusologica a bolnavilor confirmati cu infectie HIV din teritoriul arondat centrului regional, in regim
de spitalizare si care asigura monitorizarea evolutiei clinice şi paraclinice pentru pacientii cu HIV din
arealul de Nord-Est al Romaniei
Activitati principale
- Identificare surse de finantare (parteneriate)
- Achizitia serviciilor de proiectare
- Autorizare
- Executie lucrari
Rezultate asteptate

Reducerea impactului asupra sănătăţii publice a bolilor transmisibile cu impact major (HIV,
infecţii cu transmitere sexuală, infecţii nosocomiale), precum şi al bolilor cronice.

Posibilitatea dezvoltării unui sistem de reacţie rapidă la ameninţările la adresa sănătăţii.

Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile pacienţilor Consolidarea poziţiei
instituţiei prin desfăşurare de servicii la un nivel de calitate care să satisfacă cerinţele şi aşteptările
pacienţilor şi aparţinătorilor.

Asigurarea de servicii integrate medicale și psihologice pacienţilor HIV-SIDA din arealul de
Nord-Est al României astfel încât aceştia să poată beneficia de condiţii cel puţin asemănătoare celor
acordate pacienţilor non-HIV;

PACIENŢII CU BOLI CRONICE PROGRESIVE din arealul de Nord-Est al României îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu boli cronice progresive şi familiilor acestora prin
ameliorarea suferinţei.

REORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR DEFICITARE ale spitalului pentru
creşterea calităţii şi a nivelului de performanţă al activităţilor desfăşurate.
Buget estimat 47.509.164,00 LEI
Calendar estimativ : 2017 – 2020
Surse de finantare potentiale :
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Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Fonduri Europene Structurale si de Investitii
Bugetul de stat
Parteneri potentiali
Consiliul Judetean Iasi
Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf.Parascheva” Iasi
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ministerul Sanatatii
3.2.2.4 Centru Regional de management si control al bolilor infectioase
Obiectivele proiectului
Aceasta propunere vizeaza dezvoltarea de instrumente pentru controlul si monitorizarea integrate a
raspandirii si riscului de boli comunicabile la nivelul regiunii NE prin realizarea unui Centru Regional
de Management si Control al bolilor comunicabile.
Justificare:
Programul de Cooperare EEA Grants 2014-2021, contine Prioritatea D - Provocari ale Sanatatii
Publice Europene. Aceasta prioritate isi propune imbunatatirea mecanismelor de preventie si
reducerea inegalitatilor in procesul de furnizare a serviciilor publice de sanatate. O prioritate majora a
apelului o reprezinta proiectele care isi propune dezvoltarea unor instrumente de control si
management a bolilor infecto-contagioase si iau in calcul aspect precum rezistenta anti-microbiala.
Activitatile principale

Managementul, coordonarea si monitorizarea implementarii proiectului

Dezvoltare Strategie Regionala de Management a bolilor infecto-contagioase predominant in
mediul rural: screening, diagnostic, tratament

Realizarea instrumentelor de control si monitorizare a bolilor infecto-contagioase

Lucrari si dotari infrastructura medicala pentru activitate de laborator si screening

Program formare medicala specific in controlul si monitorizarea bolilor comunicabile
esalonat pe medici, asistente si specialitati conexe
BUGETUL ESTIMAT AL SOLICITANTULUI - TOTAL: 16.422.000,00 LEI
SURSA DE FINANTARE
Programul de Cooperare EEA Grants 2014-2021, Prioritatea D - Provocari ale Sanatatii Publice
Europene
PARTENERI
- CJ Iasi
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași
- Primarii si medici de familie din Judetul Iasi
- Specialitati conexe
3.2.2.5 CBC Infectious Disease Management Network – Retea Transfrontaliera de management
pentru abord multidisciplinar al bolilor infectioase
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Aceasta propunere vizeaza dezvoltarea unei retele transfrontaliere de management a bolilor
infectioase prin crearea unor Centre de Management Comun conectate in retea.
JUSTIFICARE:
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Moldova 2014-2020, Prioritatea 4.1 - Sprijinirea
dezvoltarii serviciilor de sanatate publica si cresterea accesului la sanatate - Componenta Hard
Programul Romania-Moldova 2014-2020, Componenta Hard finanteaza propuneri de proiecte care isi
propun cresterea calitatii serviciilor de sanatate publica pentru comunitatile aflate in aria teritoriala a
programului. Componenta Hard vizeaza proiecte care sustin investitii in infrastructura de sanatate
publica de la nivelul celor doua tari si care solutioneaza provocari si probleme comune. Cresterea
accesului la serviciile de sanatate reprezinta un rezultat asteptat al prioritatii
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ACTIVITATILE PRINCIPALE ALE PROIECTELOR
Managementul, coordonarea si monitorizarea implementarii proiectului

Dezvoltarea comuna a unei strategii transfrontaliere de management a bolilor infectioase din
punct de vedere epidemiologic, clinic si terapeutic.

Pregatirea documentatiei specifice lucrarilor de dotare si modernizare a infrastructurii
medicale in sectorul bolilor infectioase – axat pe spatiile si dotarile destinate investigatiilor paraclinice
si evaluarii gradului de contagiozitate.

Lucrari si dotari infrastructura medicala realizate conform proiectului pentru partenerii din
Republica Moldova.

Program integrat de training in domeniul bolilor infectioase transfrontaliere orientat spre
zonele cu risc epidemiologic in zona: infectia cu HIV, virus hepatitic B si C.

Comunicare si diseminare pe paliere: medici, asistenti medicali si discuipline de interferenta –
laborator si specialitati conexe.
BUGETUL ESTIMAT AL SOLICITANTULUI - TOTAL: 3.565.000,00 LEI
SURSA DE FINANTARE
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Moldova 2014-2020, Prioritatea 4.1 - Sprijinirea
dezvoltarii serviciilor de sanatate publica si cresterea accesului la sanatate - Componenta Hard
PARTENERI
- CJ Iasi
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași
- Spitalul de Boli Infectioase Chisinau
- Specialisti din discipline conexe
3.2.3.8. Dezvoltarea, îmbunătățirea și perfecționarea sistemului integrat de management al
calității în cadrul Județului Iași prin Consiliul Județean Iași
Scop şi obiective specifice
Dezvoltarea unui management performant pentru cresterea calitatii serviciilor oferite de Județul Iași
prin Consiliul Județean Iași
Obiective specifice: OS1. Optimizarea procesului decizional la toate nivelurile organizației prin
realizarea unei aplicatii informatice dedicate gestionării sistemului de management integrat al calității:
o Modul Proceduri
o Modul Obiective
o Modul Riscuri
o Modul Autoevaluare +măsurare satisfacție beneficiari (cetățeni, mediu de afaceri)
o Modul Raportări,
o Modul audituri interne + Rapoarte necomformități
OS2. Crearea unui corp de profesioniști cu competențe în managementul calității prin formarea și
instruirea unui număr de 30 de salariați în acest domeniu.
Justificare (probleme abordate)
Proiectul propune crearea și realizarea unei aplicații informatice pentru gestionarea Sistemului de
Management Integrat al Calității, în concordanta cu noilor cerințe ISO 9001:2015.
Eficiența și caracterul inovator oferite de aplicația informatică permit, pe lângă o implementare
completă a noilor cerințe introduse în ultima ediție a standardului ISO 9001, implementat în cadrul
institutiei în conformitate cu standardul ISO 9001/2008, și optimizarea proceselor din cadrul
entității prin:
-accesare rapidă și multiplă (conectări nelimitate simultane în cadrul aplicației) de oriunde, prin
intermediul oricărui tip de dispozitiv conectat la internet;
-monitorizare în timp real a proceselor apartenente Sistemului de Management al Calității;
-intervenție și operabilitate imediată în toate etapele de funcționare ale Sistemului de Management al
Calității;
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-acces direct și imediat pentru soluționarea problemelor sau nevoilor constatate în procesul de
utilizare a aplicației;
-posibilitatea autentificării ierarhice în cadrul aplicației a tuturor angajaților entității publice;
-repartizarea documentației de sistem pe organigrama entității;
-generarea automată a chestionarelor/rapoartelor de sistem și centralizarea acestora la nivel ierarhic;
-repartizarea obiectivelor și a riscurilor specifice/generale pe organigramae entității;
-actualizare și supraveghere dinamică pentru atingerea Obiectivelor și înlăturarea Riscurilor
Activităţi principale
Activitatea 1 – Management de proiect
Activitatea 2 – Informare si publicitate
Activitatea 3 Extinderea utilizării de instrumente de management a calitatii
Activitatea 4 - Dezvoltare a cunoștințelor și abilităților grupului țintă
Rezultate aşteptate
- O aplicatie informatică creată/dezvoltata, dedicată gestionarii sistemului de management al calitatii
implementat la nivelul institutiei
– 30 de persoane formate în managementul calității
Buget estimat 523.600 Lei
Calendar estimativ 2017 - 2019
Surse de finanţare potenţiale: POCA
Promotor: Consiliul Județean Iași
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